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APRESENTAÇÃO
A reunião do arcabouço normativo vigente e aplicável às Migrações em um único documento
de referência só foi possível mediante o esforço coletivo de todos os servidores e colaboradores do
Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, em interação direta, principalmente,
com a Divisão de Controle Imigratório do Ministério das Relações Exteriores e com a CoordenaçãoGeral de Polícia de Imigração da Diretoria Executiva da Polícia Federal. O projeto foi concebido com
o propósito de facilitar o manuseio das normas legais e infralegais na rotina diária de trabalho, desde
meras consultas até atividades mais complexas, tais como a elaboração ou revisão de políticas públicas
direcionadas à população migrante.
Em junho de 2021, por ocasião da III Reunião Ordinário do Conselho Nacional de Imigração,
o Plenário do Órgão Colegiado acolheu a proposta, o que possibilitou a expansão de seu escopo
seminal, dado o potencial de que o material produzido seja de interesse não apenas do público interno
do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas também de toda a rede de instituições dos setores
públicos e privados que lidam diretamente com os temas migratórios, incluindo-se os organismos
internacionais e organizações da sociedade civil, além dos próprios migrantes.
A Legislação Migratória Compilada contém as principais normas nacionais e internacionais
sobre as Migrações, organizadas em ordem cronológica e por áreas temáticas assim distribuídas:
Legislação Migratória Geral; Naturalização e Apatridia, Refúgio; Imigração Laboral; Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas; Assistência Emergencial e Acolhida Humanitária; e Medidas de Enfrentamento
à Pandemia. Neste último caso, convém ressaltar que há normativos compilados que não são
propriamente migratórios, mas que foram listados, pragmaticamente, pela importância dos efeitos
migratórios que encerram, de interesse dos operadores da seara migratória, que são a razão de ser desta
publicação.
A sistematização metodológica por macro temas e em ordem cronológica crescente garante um
panorama amplo e evolutivo da legislação migratória nacional, permitindo ao leitor a realização de
consultas rápidas e diretas.
Além de constituir importante ferramenta de trabalho aos profissionais das Migrações, a
presente publicação tem como expectativa servir de instrumento de divulgação dos direitos e garantias
da população migrante e das principais hipóteses de regularização migratória no País.

Brasília, 09 de setembro de 2021.
IV Reunião Plenária do Conselho Nacional de Imigração - CNIg
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LEGISLAÇÃO
MIGRATÓRIA GERAL

LEI DE MIGRAÇÃO E DECRETO 9.199/2017

LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017
Institui a Lei de Migração.
PUBLICADA NO DOU Nº 99, de 25/05/2017, Seção 1, Página 1
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua
entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante.
§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - (VETADO);
II - imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se
estabelece temporária ou definitivamente no Brasil;
III - emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior;
IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a
sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho;
V - visitante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas
de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no
território nacional;
VI - apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado,
segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de
1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida
pelo Estado brasileiro.
§ 2º (VETADO).
Art. 2º Esta Lei não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre
refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização
internacional e seus familiares.
Seção II
Dos Princípios e das Garantias
Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes:
I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;
II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação;
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III - não criminalização da migração;
IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a
pessoa foi admitida em território nacional;
V - promoção de entrada regular e de regularização documental;
VI - acolhida humanitária;
VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e
tecnológico do Brasil;
VIII - garantia do direito à reunião familiar;
IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares;
X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas;
XI - 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;
XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante;
XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias
e promoção da participação cidadã do migrante;
XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de
pessoas;
XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de
movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do
migrante;
XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas
públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço;
XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente
migrante;
XVIII - observância ao disposto em tratado;
XIX - proteção ao brasileiro no exterior;
XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos
inalienáveis de todas as pessoas;
XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil,
nos termos da lei; e
XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas.
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:
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I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos;
II - direito à liberdade de circulação em território nacional;
III - direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus
filhos, familiares e dependentes;
IV - medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos;
V - direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro
país, observada a legislação aplicável;
VI - direito de reunião para fins pacíficos;
VII - direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos;
VIII - acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social,
nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição
migratória;
IX - amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
X - direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da
condição migratória;
XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de
aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da
nacionalidade e da condição migratória;
XII - isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de hipossuficiência
econômica, na forma de regulamento;
XIII - direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados
pessoais do migrante, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
XIV - direito a abertura de conta bancária;
XV - direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo
enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de
transformação de visto em autorização de residência; e
XVI - direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas
para fins de regularização migratória.
§ 1º Os direitos e as garantias previstos nesta Lei serão exercidos em observância ao disposto
na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observado o disposto no § 4º deste
artigo, e não excluem outros decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte.
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO).
§ 4º (VETADO).

25

CAPÍTULO II
DA SITUAÇÃO DOCUMENTAL DO MIGRANTE E DO VISITANTE
Seção I
Dos Documentos de Viagem
Art. 5º São documentos de viagem:
I - passaporte;
II - laissez-passer;
III - autorização de retorno;
IV - salvo-conduto;
V - carteira de identidade de marítimo;
VI - carteira de matrícula consular;
VII - documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, quando
admitidos em tratado;
VIII - certificado de membro de tripulação de transporte aéreo; e
IX - outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento.
§ 1º Os documentos previstos nos incisos I, II, III, IV, V, VI e IX, quando emitidos pelo Estado
brasileiro, são de propriedade da União, cabendo a seu titular a posse direta e o uso regular.
§ 2º As condições para a concessão dos documentos de que trata o § 1º serão previstas em
regulamento.
Seção II
Dos Vistos
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 6º O visto é o documento que dá a seu titular expectativa de ingresso em território nacional.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 7º O visto será concedido por embaixadas, consulados-gerais, consulados, viceconsulados e, quando habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, por escritórios
comerciais e de representação do Brasil no exterior.
Parágrafo único. Excepcionalmente, os vistos diplomático, oficial e de cortesia poderão ser
concedidos no Brasil.
Art. 8º Poderão ser cobrados taxas e emolumentos consulares pelo processamento do visto.
Art. 9º Regulamento disporá sobre:
I - requisitos de concessão de visto, bem como de sua simplificação, inclusive por
reciprocidade;
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II - prazo de validade do visto e sua forma de contagem;
III - prazo máximo para a primeira entrada e para a estada do imigrante e do visitante
no País;
IV - hipóteses e condições de dispensa recíproca ou unilateral de visto e de taxas e
emolumentos consulares por seu processamento; e
V - solicitação e emissão de visto por meio eletrônico.
Parágrafo único. A simplificação e a dispensa recíproca de visto ou de cobrança de taxas e
emolumentos consulares por seu processamento poderão ser definidas por comunicação diplomática.
Art. 10. Não se concederá visto:
I - a quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado;
II - a quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou
de ingresso no País; ou
III - a menor de 18 (dezoito) anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por
escrito dos responsáveis legais ou de autoridade competente.
Art. 11. Poderá ser denegado visto a quem se enquadrar em pelo menos um dos casos de
impedimento definidos nos incisos I, II, III, IV e IX do art. 45.
Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedida de ingressar no
País enquanto permanecerem as condições que ensejaram a denegação.
Subseção II
Dos Tipos de Visto
Art. 12. Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional poderá ser
concedido visto:
I - de visita;
II - temporário;
III - diplomático;
IV - oficial;
V - de cortesia.
Subseção III
Do Visto de Visita
Art. 13. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que venha ao Brasil para estada de
curta duração, sem intenção de estabelecer residência, nos seguintes casos:
I - turismo;
II - negócios;
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III - trânsito;
IV - atividades artísticas ou desportivas; e
V - outras hipóteses definidas em regulamento.
§ 1º É vedado ao beneficiário de visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil.
§ 2º O beneficiário de visto de visita poderá receber pagamento do governo, de empregador
brasileiro ou de entidade privada a título de diária, ajuda de custo, cachê, pró-labore ou outras despesas
com a viagem, bem como concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições desportivas ou
em concursos artísticos ou culturais.
§ 3º O visto de visita não será exigido em caso de escala ou conexão em território nacional,
desde que o visitante não deixe a área de trânsito internacional.
Subseção IV
Do Visto Temporário
Art. 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o
intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das
seguintes hipóteses:
I - o visto temporário tenha como finalidade:
a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;
b) tratamento de saúde;
c) acolhida humanitária;
d) estudo;
e) trabalho;
f) férias-trabalho;
g) prática de atividade religiosa ou serviço voluntário;
h) realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social,
científica, tecnológica ou cultural;
i) reunião familiar;
j) atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado;
II - o imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos;
III - outras hipóteses definidas em regulamento.
§ 1º O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido ao
imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira,
exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior compatível ou equivalente
reconhecimento científico.
§ 2º O visto temporário para tratamento de saúde poderá ser concedido ao imigrante e a seu
acompanhante, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência suficientes.
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§ 3º O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido 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, na forma de regulamento.
§ 4º O visto temporário para estudo poderá ser concedido ao imigrante que pretenda vir ao
Brasil para frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de estudo ou de pesquisa.
§ 5º Observadas as hipóteses previstas em regulamento, o visto temporário para trabalho poderá
ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral, com ou sem vínculo empregatício no
Brasil, desde que comprove oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica em atividade no País,
dispensada esta exigência se o imigrante comprovar titulação em curso de ensino superior ou
equivalente.
§ 6º O visto temporário para férias-trabalho poderá ser concedido ao imigrante maior de 16
(dezesseis) anos que seja nacional de país que conceda idêntico benefício ao nacional brasileiro, em
termos definidos por comunicação diplomática.
§ 7º Não se exigirá do marítimo que ingressar no Brasil em viagem de longo curso ou em
cruzeiros marítimos pela costa brasileira o visto temporário de que trata a alínea “e” do inciso I do
caput, bastando a apresentação da carteira internacional de marítimo, nos termos de regulamento.
§ 8º É reconhecida ao imigrante a quem se tenha concedido visto temporário para trabalho a
possibilidade de modificação do local de exercício de sua atividade laboral.
§ 9º O visto para realização de investimento poderá ser concedido ao imigrante que aporte
recursos em projeto com potencial para geração de empregos ou de renda no País.
§ 10. (VETADO).
Subseção V
Dos Vistos Diplomático, Oficial e de Cortesia
Art. 15. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou
dispensados na forma desta Lei e de regulamento.
Parágrafo único. Os vistos diplomático e oficial poderão ser transformados em autorização de
residência, o que importará cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes
do respectivo visto.
Art. 16. Os vistos diplomático e oficial poderão ser concedidos a autoridades e funcionários
estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente,
representando Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido.
§ 1º Não se aplica ao titular dos vistos referidos no caput o disposto na legislação trabalhista
brasileira.
§ 2º Os vistos diplomático e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades
referidas no caput.
Art. 17. O titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado
estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto em tratado que contenha cláusula
específica sobre o assunto.
Parágrafo único. O dependente de titular de visto diplomático ou oficial poderá exercer
atividade remunerada no Brasil, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira, desde que seja
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nacional de país que assegure reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro, por comunicação
diplomática.
Art. 18. O empregado particular titular de visto de cortesia somente poderá exercer atividade
remunerada para o titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia ao qual esteja vinculado, sob o
amparo da legislação trabalhista brasileira.
Parágrafo único. O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia será responsável pela
saída de seu empregado do território nacional.
Seção III
Do Registro e da Identificação Civil do Imigrante e dos Detentores de Vistos Diplomático,
Oficial e de Cortesia
Art. 19. O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos, e é
obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência.
§ 1º O registro gerará número único de identificação que garantirá o pleno exercício dos atos
da vida civil.
§ 2º O documento de identidade do imigrante será expedido com base no número único de
identificação.
§ 3º Enquanto não for expedida identificação civil, o documento comprobatório de que o
imigrante a solicitou à autoridade competente garantirá ao titular o acesso aos direitos disciplinados
nesta Lei.
Art. 20. A identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apatridia
e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos de que o
imigrante dispuser.
Art. 21. Os documentos de identidade emitidos até a data de publicação desta Lei continuarão
válidos até sua total substituição.
Art. 22. A identificação civil, o documento de identidade e as formas de gestão da base
cadastral dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia atenderão a disposições específicas
previstas em regulamento.
CAPÍTULO III
DA CONDIÇÃO JURÍDICA DO MIGRANTE E DO VISITANTE
Seção I
Do Residente Fronteiriço
Art. 23. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço,
mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil.
Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado.
Art. 24. A autorização referida no caput do art. 23 indicará o Município fronteiriço no qual o
residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por esta Lei.
§ 1º O residente fronteiriço detentor da autorização gozará das garantias e dos direitos
assegurados pelo regime geral de migração desta Lei, conforme especificado em regulamento.
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§ 2º O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no
documento de residente fronteiriço.
Art. 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado, a qualquer tempo, se o titular:
I - tiver fraudado documento ou utilizado documento falso para obtê-lo;
II - obtiver outra condição migratória;
III - sofrer condenação penal; ou
IV - exercer direito fora dos limites previstos na autorização.
Seção II
Da Proteção do Apátrida e da Redução da Apatridia
Art. 26. Regulamento disporá sobre instituto protetivo especial do apátrida, consolidado em
processo simplificado de naturalização.
§ 1º O processo de que trata o caput será iniciado tão logo seja reconhecida a situação de
apatridia.
§ 2º Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidem
todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção
sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, à
Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro
de 1961, e à Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
art. 4º.

§ 3º Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no

§ 4º O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na
Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio
de 2002, bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Brasil.
§ 5º O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o
solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações,
documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante e por órgãos e organismos nacionais e
internacionais.
§ 6º Reconhecida a condição de apátrida, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 1º, o solicitante
será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira.
§ 7º Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será
encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para publicação dos atos necessários à
efetivação da naturalização no prazo de 30 (trinta) dias, observado o art. 65.
§ 8º O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá a autorização de
residência outorgada em caráter definitivo.
§ 9º Caberá recurso contra decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida.
§ 10. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a
devolução do indivíduo para país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco.
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§ 11. Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de
apátrida.
§ 12. Implica perda da proteção conferida por esta Lei:
I - a renúncia;
II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição
de apátrida; ou
III - a existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento,
teriam ensejado decisão negativa.
Seção III
Do Asilado
Art. 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou
territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa.
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para a concessão e a manutenção
de asilo.
Art. 28. Não se concederá asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a
humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002.
Art. 29. A saída do asilado do País sem prévia comunicação implica renúncia ao asilo.
Seção IV
Da Autorização de Residência
Art. 30. A residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao imigrante, ao residente
fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses:
I - a residência tenha como finalidade:
a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;
b) tratamento de saúde;
c) acolhida humanitária;
d) estudo;
e) trabalho;
f) férias-trabalho;
g) prática de atividade religiosa ou serviço voluntário;
h) realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social,
científica, tecnológica ou cultural;
i) reunião familiar;
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II - a pessoa:
a) seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação;
b) seja detentora de oferta de trabalho;
c) já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os
requisitos para readquiri-la;
d) (VETADO);
e) seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida;
f) seja menor nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou
abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional;
g) tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de
direito agravada por sua condição migratória;
h) esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil;
III - outras hipóteses definidas em regulamento.
§ 1º Não se concederá a autorização de residência a pessoa condenada criminalmente no Brasil
ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação
penal brasileira, ressalvados os casos em que:
I - a conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo;
II - (VETADO); ou
III - a pessoa se enquadre nas hipóteses previstas nas alíneas “b”, “c” e “i” do inciso I e
na alínea “a” do inciso II do caput deste artigo.
§ 2º O disposto no § 1º não obsta progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ficando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim exigido
pelo novo regime de cumprimento de pena.
§ 3º Nos procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência e no recurso
contra a negativa de concessão de autorização de residência devem ser respeitados o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 31. Os prazos e o procedimento da autorização de residência de que trata o art. 30 serão
dispostos em regulamento, observado o disposto nesta Lei.
§ 1º Será facilitada a autorização de residência nas hipóteses das alíneas “a” e “e” do inciso I
do art. 30 desta Lei, devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer em prazo não superior a 60
(sessenta) dias, a contar de sua solicitação.
§ 2º Nova autorização de residência poderá ser concedida, nos termos do art. 30, mediante
requerimento.
§ 3º O requerimento de nova autorização de residência após o vencimento do prazo da
autorização anterior implicará aplicação da sanção prevista no inciso II do art. 109.
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§ 4º O solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida fará jus a autorização
provisória de residência até a obtenção de resposta ao seu pedido.
§ 5º Poderá ser concedida autorização de residência independentemente da situação migratória.
Art. 32. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência.
Art. 33. Regulamento disporá sobre a perda e o cancelamento da autorização de residência em
razão de fraude ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, de ingresso ou de
permanência no País, observado procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla
defesa.
Art. 34. Poderá ser negada autorização de residência com fundamento nas hipóteses previstas
nos incisos I, II, III, IV e IX do art. 45.
Art. 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou
autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para realização
de investimento.
Art. 36. O visto de visita ou de cortesia poderá ser transformado em autorização de residência,
mediante requerimento e registro, desde que satisfeitos os requisitos previstos em regulamento.
Seção V
Da Reunião Familiar
Art. 37. O visto ou a autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao
imigrante:
I - cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma;
II - filho de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho
brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência;
III - ascendente, descendente até o segundo grau ou irmão de brasileiro ou de imigrante
beneficiário de autorização de residência; ou
IV - que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda.
Parágrafo único. (VETADO).
CAPÍTULO IV
DA ENTRADA E DA SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL
Seção I
Da Fiscalização Marítima, Aeroportuária e de Fronteira
Art. 38. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela
Polícia Federal nos pontos de entrada e de saída do território nacional.
Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e estafe de navio em
passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida de pessoa a terra ou de subida a
bordo do navio.
Art. 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de
viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos em lei.
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Art. 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no País de pessoa que se encontre em
uma das seguintes condições, desde que esteja de posse de documento de viagem válido:
I - não possua visto;
II - seja titular de visto emitido com erro ou omissão;
III - tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do País na forma
especificada em regulamento e detenha as condições objetivas para a concessão de nova
autorização de residência;
IV - (VETADO); ou
V - seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e sem autorização
expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de viagem
que portar, hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar ou,
em caso de necessidade, a instituição indicada pela autoridade competente.
Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de
admissão, observados os princípios e as diretrizes desta Lei.
Art. 41. A entrada condicional, em território nacional, de pessoa que não preencha os requisitos
de admissão poderá ser autorizada mediante a assinatura, pelo transportador ou por seu agente, de
termo de compromisso de custear as despesas com a permanência e com as providências para a
repatriação do viajante.
Art. 42. O tripulante ou o passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper
a viagem em território nacional poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de
responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo.
Art. 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas
sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições
pertinentes.
Seção II
Do Impedimento de Ingresso
Art. 44. (VETADO).
Art. 45. Poderá ser impedida de ingressar no País, após entrevista individual e mediante ato
fundamentado, a pessoa:
I - anteriormente expulsa do País, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
II - condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de
genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos
termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998,
promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002;
III - condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de
extradição segundo a lei brasileira;
IV - que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por
compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional;
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V - que apresente documento de viagem que:
a) não seja válido para o Brasil;
b) esteja com o prazo de validade vencido; ou
c) esteja com rasura ou indício de falsificação;
VI - que não apresente documento de viagem ou documento de identidade, quando
admitido;
VII - cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado
para a isenção de visto;
VIII - que tenha, comprovadamente, fraudado documentação ou prestado informação
falsa por ocasião da solicitação de visto; ou
IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na
Constituição Federal.
Parágrafo único. Ninguém será impedido de ingressar no País por motivo de raça, religião,
nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política.
CAPÍTULO V
DAS MEDIDAS DE RETIRADA COMPULSÓRIA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 46. A aplicação deste Capítulo observará o disposto na Lei nº 9.474, de 22 de julho de
1997, e nas disposições legais, tratados, instrumentos e mecanismos que tratem da proteção aos
apátridas ou de outras situações humanitárias.
Art. 47. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou
de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados
dos quais o Brasil seja parte.
Art. 48. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá
representar perante o juízo federal, respeitados, nos procedimentos judiciais, os direitos à ampla defesa
e ao devido processo legal.
Seção II
Da Repatriação
Art. 49. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação
de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade.
§ 1º Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa
transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de nacionalidade do migrante ou do
visitante, ou a quem o representa.
§ 2º A Defensoria Pública da União será notificada, preferencialmente por via eletrônica, no
caso do § 4º deste artigo ou quando a repatriação imediata não seja possível.
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§ 3º Condições específicas de repatriação podem ser definidas por regulamento ou tratado,
observados os princípios e as garantias previstos nesta Lei.
§ 4º Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia,
de fato ou de direito, ao menor de 18 (dezoito) anos desacompanhado ou separado de sua família,
exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração
a sua família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em qualquer caso,
medida de devolução para país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à
liberdade da pessoa.
§ 5º (VETADO).
Seção III
Da Deportação
Art. 50. A deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na
retirada compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória irregular em território nacional.
§ 1º A deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, da qual constem,
expressamente, as irregularidades verificadas e prazo para a regularização não inferior a 60 (sessenta)
dias, podendo ser prorrogado, por igual período, por despacho fundamentado e mediante compromisso
de a pessoa manter atualizadas suas informações domiciliares.
§ 2º A notificação prevista no § 1º não impede a livre circulação em território nacional, devendo
o deportando informar seu domicílio e suas atividades.
§ 3º Vencido o prazo do § 1º sem que se regularize a situação migratória, a deportação poderá
ser executada.
§ 4º A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou
decorrentes da lei brasileira.
§ 5º A saída voluntária de pessoa notificada para deixar o País equivale ao cumprimento da
notificação de deportação para todos os fins.
art. 45.

§ 6º O prazo previsto no § 1º poderá ser reduzido nos casos que se enquadrem no inciso IX do

Art. 51. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla
defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo.
§ 1º A Defensoria Pública da União deverá ser notificada, preferencialmente por meio
eletrônico, para prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de
deportação.
§ 2º A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e
devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação.
Art. 52. Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia
autorização da autoridade competente.
Art. 53. Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição não admitida pela
legislação brasileira.
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Seção IV
Da Expulsão
Art. 54. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante
ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado.
§ 1º Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à
prática de:
I - crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de
agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional,
de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002; ou
II - crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a
gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional.
§ 2º Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de
reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão, observado o disposto nesta Lei.
§ 3º O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de
regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a
concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer benefícios
concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro.
§ 4º O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será
proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo.
Art. 55. Não se procederá à expulsão quando:
I - a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira;
II - o expulsando:
a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou
socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela;
b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma,
reconhecido judicial ou legalmente;
c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde
então no País;
d) for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10
(dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão; ou
e) (VETADO).
Art. 56. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedidos
de suspensão e de revogação dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento de ingresso e
permanência em território nacional.
Art. 57. Regulamento disporá sobre condições especiais de autorização de residência para
viabilizar medidas de ressocialização a migrante e a visitante em cumprimento de penas aplicadas ou
executadas em território nacional.
Art. 58. No processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.
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§ 1º A Defensoria Pública da União será notificada da instauração de processo de expulsão, se
não houver defensor constituído.
§ 2º Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da notificação pessoal do expulsando.
Art. 59. Será considerada regular a situação migratória do expulsando cujo processo esteja
pendente de decisão, nas condições previstas no art. 55.
País.

Art. 60. A existência de processo de expulsão não impede a saída voluntária do expulsando do
Seção V
Das Vedações
Art. 61. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas.

Parágrafo único. Entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não
individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa.
Art. 62. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo
quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade
pessoal.
CAPÍTULO VI
DA OPÇÃO DE NACIONALIDADE E DA NATURALIZAÇÃO
Seção I
Da Opção de Nacionalidade
Art. 63. O filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado
em repartição consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de nacionalidade.
Parágrafo único. O órgão de registro deve informar periodicamente à autoridade competente
os dados relativos à opção de nacionalidade, conforme regulamento.
Seção II
Das Condições da Naturalização
Art. 64. A naturalização pode ser:
I - ordinária;
II - extraordinária;
III - especial; ou
IV - provisória.
Art. 65. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições:
I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos;
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III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando;
e
IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.
Art. 66. O prazo de residência fixado no inciso II do caput do art. 65 será reduzido para, no
mínimo, 1 (um) ano se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições:
I - (VETADO);
II - ter filho brasileiro;
III - ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de
fato no momento de concessão da naturalização;
IV - (VETADO);
V - haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil; ou VI - recomendar-se
por sua capacidade profissional, científica ou artística.
Parágrafo único. O preenchimento das condições previstas nos incisos V e VI do caput será
avaliado na forma disposta em regulamento.
Art. 67. A naturalização extraordinária será concedida a pessoa de qualquer nacionalidade
fixada no Brasil há mais de 15 (quinze) anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira
a nacionalidade brasileira.
Art. 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma
das seguintes situações:
I - seja cônjuge ou companheiro, há mais de 5 (cinco) anos, de integrante do Serviço
Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior;
ou
II - seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do
Brasil por mais de 10 (dez) anos ininterruptos.
Art. 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial:
I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e
III - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.
Art. 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente
que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 (dez) anos de idade e deverá
ser requerida por intermédio de seu representante legal.
Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o
naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 (dois) anos após atingir a maioridade.
Art. 71. O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista pelo órgão
competente do Poder Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação.
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§ 1º No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou a
adaptação de seu nome à língua portuguesa.
§ 2º Será mantido cadastro com o nome traduzido ou adaptado associado ao nome anterior.
Art. 72. No prazo de até 1 (um) ano após a concessão da naturalização, deverá o naturalizado
comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento.
Seção III
Dos Efeitos da Naturalização
Art. 73. A naturalização produz efeitos após a publicação no Diário Oficial do ato de naturalização.
Art. 74. (VETADO).
Seção IV
Da Perda da Nacionalidade
Art. 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por
atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso I do § 4º do art. 12 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes
da efetivação da perda da nacionalidade.
Seção V
Da Reaquisição da Nacionalidade
Art. 76. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição
Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que
declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo.
CAPÍTULO VII
DO EMIGRANTE
Seção I
Das Políticas Públicas para os Emigrantes
Art. 77. As políticas públicas para os emigrantes observarão os seguintes princípios e diretrizes:
I - proteção e prestação de assistência consular por meio das representações do Brasil no
exterior;
II - promoção de condições de vida digna, por meio, entre outros, da facilitação do registro
consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde,
trabalho, previdência social e cultura;
III - promoção de estudos e pesquisas sobre os emigrantes e as comunidades de brasileiros
no exterior, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas;
IV - atuação diplomática, nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, em defesa dos
direitos do emigrante brasileiro, conforme o direito internacional
V - ação governamental integrada, com a participação de órgãos do governo com atuação
nas áreas temáticas mencionadas nos incisos I, II, III e IV, visando a assistir as comunidades
brasileiras no exterior; e
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VI - esforço permanente de desburocratização, atualização e modernização do sistema de
atendimento, com o objetivo de aprimorar a assistência ao emigrante.

Seção II
Dos Direitos do Emigrante
Art. 78. Todo emigrante que decida retornar ao Brasil com ânimo de residência poderá
introduzir no País, com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou
usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para
seu uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade, natureza ou variedade,
não permitam presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais.
Art. 79. Em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave ou iminente instabilidade
institucional ou de calamidade de grande proporção na natureza, deverá ser prestada especial
assistência ao emigrante pelas representações brasileiras no exterior.
Art. 80. O tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estrangeira, de
cabotagem ou a longo curso e com sede ou filial no Brasil, que explore economicamente o mar
territorial e a costa brasileira terá direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o período
da contratação, conforme o disposto no Registro de Embarcações Brasileiras (REB), contra acidente
de trabalho, invalidez total ou parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável
vigente no exterior.
CAPÍTULO VIII
DAS MEDIDAS DE COOPERAÇÃO
Seção I
Da Extradição
Art. 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro
Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal
definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso.
§ 1ºA extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas
para esse fim.
§ 2ºA extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder
Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes.
Art. 82. Não se concederá a extradição quando:
I - o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato;
II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado
requerente;
III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao
extraditando;
IV - a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos;
V - o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou
absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;
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VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do
Estado requerente;
VII - o fato constituir crime político ou de opinião;
VIII - o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo
de exceção; ou
IX - o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de
julho de 1997, ou de asilo territorial.
§ 1ºA previsão constante do inciso VII do caput não impedirá a extradição quando o fato
constituir, principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito
político, constituir o fato principal.
§ 2º Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração.
§ 3º Para determinação da incidência do disposto no inciso I, será observada, nos casos de
aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição.
§ 4º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra
chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra,
crime de genocídio e terrorismo.
§ 5º Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses previstas na Constituição
Federal.
Art. 83. São condições para concessão da extradição:
I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao
extraditando as leis penais desse Estado; e
II - estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou
ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa
de liberdade.
Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou
conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio
de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade
da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade
exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido
previamente o Ministério Público Federal.
§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser
fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio
que assegure a comunicação por escrito.
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição
no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia
Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência
de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa
de reciprocidade recebida por via diplomática.
§ 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade
judiciária competente.
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§ 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o
pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da
prisão do extraditando.
§ 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando
deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem
que a extradição tenha sido devidamente requerida.
§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária
competente quanto à legalidade do pedido de extradição.
Art. 85. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato,
terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida.
§ 1º Em caso de crimes diversos, terá preferência, sucessivamente:
I - o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave,
segundo a lei brasileira;
II - o Estado que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando, se a
gravidade dos crimes for idêntica;
III - o Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos
forem simultâneos.
§ 2º Nos casos não previstos nesta Lei, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre
a preferência do pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o
Brasil.
§ 3º Havendo tratado com algum dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que
diz respeito à preferência de que trata este artigo.
Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão
albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em
liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o
julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação
administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o
declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo
judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo
Supremo Tribunal Federal.
Art. 88. Todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro
deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo diretamente pelo órgão do Poder
Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo penal que a fundamenta.
§ 1º Compete a órgão do Poder Executivo o papel de orientação, de informação e de avaliação
dos elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para encaminhamento ao Estado
requerido.
§ 2º Compete aos órgãos do sistema de Justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido
de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários
para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais.
44

§ 3º O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença
condenatória ou da decisão penal proferida, conterá indicações precisas sobre o local, a data, a natureza
e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos
textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.
§ 4º O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo
confere autenticidade aos documentos.
Art. 89. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro será recebido pelo órgão
competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de
admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, encaminhado à autoridade judiciária competente.
Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput, o pedido será
arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido,
devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado.
Art. 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão.
Art. 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do
extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver.
§ 1º A defesa, a ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias contado da data do interrogatório,
versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma de documento apresentado ou
ilegalidade da extradição.
§ 2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do
Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a
falta.
§ 3º Para suprir a falta referida no § 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável
de 60 (sessenta) dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência.
§ 4º O prazo referido no § 3º será contado da data de notificação à missão diplomática do
Estado requerente.
Art. 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder
Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60
(sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.
Art. 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo
previsto no art. 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis.
fato.

Art. 94. Negada a extradição em fase judicial, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo

Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil,
por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da
conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada
pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.
§ 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco
sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.
§ 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por
infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada.
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Art. 96. Não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o
compromisso de:
I - não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de
extradição;
II - computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição;
III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade,
respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos;
IV - não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o
reclame;
V - não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e
VI - não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes.
Art. 97. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de
terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder.
Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues
independentemente da entrega do extraditando.
Art. 98. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça
e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via
diplomática ou pela Interpol e novamente entregue, sem outras formalidades.
Art. 99. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo órgão competente do Poder
Executivo, o trânsito no território nacional de pessoa extraditada por Estado estrangeiro, bem como o
da respectiva guarda, mediante apresentação de documento comprobatório de concessão da medida.
Seção II
Da Transferência de Execução da Pena

Art. 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade
competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o
princípio do non bis in idem.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal), a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os
seguintes requisitos:
I - o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou
vínculo pessoal no Brasil;
II - a sentença tiver transitado em julgado;
III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos,
1 (um) ano, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação;
IV - o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas
as partes; e
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V - houver tratado ou promessa de reciprocidade.
Art. 101. O pedido de transferência de execução da pena de Estado estrangeiro será requerido
por via diplomática ou por via de autoridades centrais.
§ 1º O pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da
presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, encaminhado
ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação.
§ 2º Não preenchidos os pressupostos referidos no § 1º, o pedido será arquivado mediante
decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído,
uma vez superado o óbice apontado.
Art. 102. A forma do pedido de transferência de execução da pena e seu processamento serão
definidos em regulamento.
Parágrafo único. Nos casos previstos nesta Seção, a execução penal será de competência da
Justiça Federal.
Seção III
Da Transferência de Pessoa Condenada
Art. 103. A transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se
fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade.
§ 1º O condenado no território nacional poderá ser transferido para seu país de nacionalidade
ou país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido,
a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em julgado.
§ 2º A transferência de pessoa condenada no Brasil pode ser concedida juntamente com a
aplicação de medida de impedimento de reingresso em território nacional, na forma de regulamento.
Art. 104. A transferência de pessoa condenada será possível quando preenchidos os seguintes
requisitos:
I - o condenado no território de uma das partes for nacional ou tiver residência habitual
ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência;
II - a sentença tiver transitado em julgado;
III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos,
1 (um) ano, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação;
IV - o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos
os Estados;
V - houver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu
representante; e
VI - houver concordância de ambos os Estados.
Art. 105. A forma do pedido de transferência de pessoa condenada e seu processamento serão
definidos em regulamento.
§ 1º Nos casos previstos nesta Seção, a execução penal será de competência da Justiça Federal.
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§ 2º Não se procederá à transferência quando inadmitida a extradição.
§ 3º (VETADO).
CAPÍTULO IX
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Art. 106. Regulamento disporá sobre o procedimento de apuração das infrações
administrativas e seu processamento e sobre a fixação e a atualização das multas, em observância ao
disposto nesta Lei.
Art. 107. As infrações administrativas previstas neste Capítulo serão apuradas em processo
administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa e observadas as disposições desta
Lei.
§ 1º O cometimento simultâneo de duas ou mais infrações importará cumulação das sanções
cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos incisos V e VI do art. 108.
§ 2º A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência poderá ser convertida
em redução equivalente do período de autorização de estada para o visto de visita, em caso de nova
entrada no País.
Art. 108. O valor das multas tratadas neste Capítulo considerará:
I - as hipóteses individualizadas nesta Lei;
II - a condição econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração;
III - a atualização periódica conforme estabelecido em regulamento;
IV - o valor mínimo individualizável de R$ 100,00 (cem reais);
V - o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para infrações cometidas por pessoa física;
VI - o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o máximo de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) para infrações cometidas por pessoa jurídica, por ato infracional.
Art. 109. Constitui infração, sujeitando o infrator às seguintes sanções:
I - entrar em território nacional sem estar autorizado:
Sanção: deportação, caso não saia do País ou não regularize a situação
migratória no prazo fixado;
II - permanecer em território nacional depois de esgotado o prazo legal da
documentação migratória:
Sanção: multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do País ou não
regularize a situação migratória no prazo fixado;
III - deixar de se registrar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias do ingresso no País,
quando for obrigatória a identificação civil:
Sanção: multa;
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IV - deixar o imigrante de se registrar, para efeito de autorização de residência, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, quando orientado a fazê-lo pelo órgão competente:
Sanção: multa por dia de atraso;
V - transportar para o Brasil pessoa que esteja sem documentação migratória regular:
Sanção: multa por pessoa transportada;
VI - deixar a empresa transportadora de atender a compromisso de manutenção da
estada ou de promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a
ingresso condicional no Brasil por não possuir a devida documentação migratória:
Sanção: multa;
VII - furtar-se ao controle migratório, na entrada ou saída do território nacional:
Sanção: multa.
Art. 110. As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso, nos
termos de regulamento.
Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso,
assim como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 111. Esta Lei não prejudica direitos e obrigações estabelecidos por tratados vigentes no
Brasil e que sejam mais benéficos ao migrante e ao visitante, em particular os tratados firmados no
âmbito do Mercosul.
Art. 112. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do residente
fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou
reivindicar os direitos decorrentes desta Lei.
Art. 113. As taxas e emolumentos consulares são fixados em conformidade com a tabela anexa
a esta Lei.
§ 1º Os valores das taxas e emolumentos consulares poderão ser ajustados pelo órgão
competente da administração pública federal, de forma a preservar o interesse nacional ou a assegurar
a reciprocidade de tratamento.
§ 2º Não serão cobrados emolumentos consulares pela concessão de:
I - vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia; e
II - vistos em passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço, ou equivalentes,
mediante reciprocidade de tratamento a titulares de documento de viagem similar
brasileiro.
§ 3º Não serão cobrados taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para a
obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e
indivíduos em condição de hipossuficiência econômica.
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§ 4º (VETADO).
Art. 114. Regulamento poderá estabelecer competência para órgãos do Poder Executivo
disciplinarem aspectos específicos desta Lei.
Art. 115. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 232-A:
“Promoção de migração ilegal
Art. 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem
econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro
em país estrangeiro:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
§ 1º Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de
obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para
ingressar ilegalmente em país estrangeiro.
§ 2º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se:
I - o crime é cometido com violência; ou
II - a vítima é submetida a condição desumana ou degradante.
§ 3º A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes
às infrações conexas.”
Art. 116. (VETADO).
Art. 117. O documento conhecido por Registro Nacional de Estrangeiro passa a ser
denominado Registro Nacional Migratório.
Art. 118. (VETADO).
Art. 119. O visto emitido até a data de entrada em vigor desta Lei poderá ser utilizado até a
data prevista de expiração de sua validade, podendo ser transformado ou ter seu prazo de estada
prorrogado, nos termos de regulamento.
Art. 120. A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar
e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime de cooperação com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de organizações da sociedade civil,
organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento.
§ 1º Ato normativo do Poder Executivo federal poderá definir os objetivos, a organização e a
estratégia de coordenação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia.
§ 2º Ato normativo do Poder Executivo federal poderá estabelecer planos nacionais e outros
instrumentos para a efetivação dos objetivos desta Lei e a coordenação entre órgãos e colegiados
setoriais.
§ 3º Com vistas à formulação de políticas públicas, deverá ser produzida informação
quantitativa e qualitativa, de forma sistemática, sobre os migrantes, com a criação de banco de dados.
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Art. 121. Na aplicação desta Lei, devem ser observadas as disposições da Lei nº 9.474, de 22
de julho de 1997, nas situações que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio.
Art. 122. A aplicação desta Lei não impede o tratamento mais favorável assegurado por tratado
em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 123. Ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos
previstos nesta Lei.
Art. 124. Revogam-se:
I - a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949; e
II - a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro).
oficial.

Art. 125. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação

Brasília, 24 de maio de 2017; 196º da Independência e 129º da República.
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ANEXO

Grupo

Tabela de Taxas e Emolumentos Consulares (art. 113)
Número do
Natureza do
Subgrupo
Emolumento
Emolumento

100 Documentos
de viagem

110 - Passaporte
comum

100 Documentos
de viagem
100 Documentos
de viagem
100 Documentos
de viagem

Valor

110.3

Concessão de passaporte
biométrico

R$ - Ouro
80,00

110 - Passaporte
comum

110.4

Concessão de passaporte
biométrico sem
apresentação do
documento anterior

R$ - Ouro
160,00

120 - Passaporte
diplomático

120.1

Concessão

Gratuito

130 - Passaporte oficial

130.1

Concessão

Gratuito

Gratuito

100 Documentos
de viagem

140 - Passaporte de
emergência

140.1

100 Documentos
de viagem

Concessão em situação
excepcional (art. 13 do
Decreto nº 5.978/2006 RDV)

150 - Passaporte para
estrangeiro

150.3

Concessão de passaporte
biométrico

R$ - Ouro
80,00

100 Documentos
de viagem

150 - Passaporte para
estrangeiro

150.4

R$ - Ouro
160,00

100 Documentos
de viagem

Concessão de passaporte
biométrico sem
apresentação do
documento anterior

160 - Laissez-passer

160.3

Concessão de laissezpasser biométrico

R$ - Ouro
80,00

100 Documentos
de viagem

160 - Laissez-passer

160.4

Concessão de laissezpasser biométrico sem
apresentação do
documento anterior

R$ - Ouro
160,00

170 - Autorização de
retorno ao Brasil

170.1

Concessão

Gratuito

180 - Carteira de
matrícula consular

180.1

Concessão

Gratuito

220 - Visto de visita

220.1

Concessão ou renovação
do prazo de entrada

R$ - Ouro
80,00

230 - Visto temporário
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

211.1

Concessão ou renovação
do prazo de entrada

R$ - Ouro
100,00

100 Documentos
de viagem
100 Documentos
de viagem
200 - Visto
em documento
de viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
de viagem
estrangeiro ou
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laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
de viagem
220 - Visto de visita (de
estrangeiro ou 0 a R$ ouro 1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
de viagem
220 - Visto de visita (de
estrangeiro ou 0 a R$ ouro 1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro

220.2

Concessão ou renovação
do prazo de entrada
(reciprocidade Austrália)

R$ - Ouro
120,00

220.3

Concessão ou renovação
do prazo de entrada
(reciprocidade - Angola)

R$ - Ouro
100,00

230.1

VITEM I - Concessão ou
renovação do prazo de
entrada - Pesquisa,
ensino ou extensão
acadêmica

R$ - Ouro
100,00

230.2

VITEM II - Concessão
ou renovação do prazo
de estada - Tratamento
de saúde

R$ - Ouro
100,00

230.3

VITEM III - Concessão
ou renovação do prazo
de estada - Acolhida
humanitária

Gratuito

230.4

VITEM IV - Concessão
ou renovação do prazo
de estada - Estudo

R$ - Ouro
100,00

230.5

VITEM V - Concessão
ou renovação do prazo
de estada - Trabalho

R$ - Ouro
100,00

230.6

VITEM VI - Concessão
ou renovação do prazo
de estada - Fériastrabalho - Nova Zelândia

R$ - Ouro
80,00
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200 - Visto
em documento
de viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 - Visto temporário
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

200 - Visto
em documento
de viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 - Visto temporário
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
de viagem
220 - Visto de visita (de
estrangeiro ou 0 a R$ ouro 1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
220 - Visto de visita (de
em documento
0 a R$ ouro 1.000,00)
de viagem

230.7

VITEM VII - Concessão
ou prorrogação do prazo
de estada - Atividades
religiosas e serviço
voluntário

R$ - Ouro
100,00

230.8

VITEM VIII Concessão ou
prorrogação do prazo de
estada - Investimentos
ou atividade de
relevância econômica,
científica, tecnológica ou
cultural

R$ - Ouro
100,00

230.9

VITEM IX - Concessão
ou prorrogação do prazo
de estada - Reunião
familiar

R$ - Ouro
100,00

230.10

VITEM X - Concessão
ou prorrogação do prazo
de estada - Tratados

R$ - Ouro
100,00

230.11

VITEM XI - Concessão
ou prorrogação do prazo
de estada - Casos
definidos em
regulamento

R$ - Ouro
100,00

230.65

VICAM - Visto
temporário de
capacitação médica

R$ - Ouro
0,00

230.66

VICAM - Visto
temporário para
dependente de titular de
VICAM

R$ - Ouro
0,00

220.4

VIVIS - Concessão
(reciprocidade - Argélia)

R$ - Ouro
85,00

220.5

VIVIS - Concessão
(reciprocidade - Estados
Unidos)

R$ - Ouro
160,00
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estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
de viagem
220 - Visto de visita (de
estrangeiro ou 0 a R$ ouro 1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
200 - Visto
em documento
230 - Visto temporário
de viagem
(de 0 a R$ ouro
estrangeiro ou
1.000,00)
laissez-passer
brasileiro
310 - Registro de
300 - Atos de
nascimento e expedição
registro civil
da respectiva certidão

230.12

VITEM IV - Concessão
(reciprocidade - Estados
Unidos)

R$ - Ouro
160,00

230.13

VITEM I e VII
(reciprocidade - Estados
Unidos)

R$ - Ouro
250,00

230.14

VITEM II, V, VIII, IX e
XI (reciprocidade Estados Unidos)

R$ - Ouro
290,00

230.15

VITEM IV - Concessão
(reciprocidade - Reino
Unido)

R$ - Ouro
465,00

220.6

VIVIS - Concessão
(reciprocidade - China)

R$ - Ouro
115,00

230.16

Visto temporário Validade superior a 180
dias (reciprocidade Reino Unido)

R$ - Ouro
215,00

Gratuito

300 - Atos de
registro civil

320 - Celebração de
casamento

320.1

300 - Atos de
registro civil

320 - Celebração de
casamento

320.2
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Registro de casamento
realizado fora da
repartição consular e
expedição da respectiva
certidão
Celebração de casamento
na repartição consular e
expedição da respectiva
certidão

R$ - Ouro
20,00

Gratuito

300 - Atos de
registro civil
300 - Atos de
registro civil
300 - Atos de
registro civil

330 - Registro de óbito
e expedição da
respectiva certidão
340 - Outros atos de
registro civil e
expedição da respectiva
certidão
350 - Certidões
adicionais de atos de
registro civil

Gratuito

Gratuito
R$ - Ouro
5,00

400 - Atos
notariais

410 - Reconhecimento
de assinatura ou
legalização de
documento não passado
na repartição consular

410.1

400 - Atos
notariais

410 - Reconhecimento
de assinatura ou de
legalização de
documento não passado
na repartição consular

410.2

400 - Atos
notariais

410 - Reconhecimento
de assinatura ou de
legalização de
documento não passado
na repartição consular

410.3

400 - Atos
notariais

410 - Reconhecimento de
assinatura ou de
legalização de documento
não passado na repartição
consular

400 - Atos
notariais

410 - Reconhecimento
de assinatura ou de
legalização de
documento não passado
na repartição consular

410.4

410.5
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Quando destinado à
cobrança de pensões do
Estado, vencimentos de
serviço público, para
efeitos de saque do
Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço
(FGTS) mediante termo
de compromisso com a
Caixa Econômica
Federal, por
aposentadoria ou, ainda,
por reforma
Quando destinado a
documentos escolares,
para cada documento e
até o máximo de 3 (três)
documentos relativos à
mesma pessoa
Quando destinado a
documentos escolares,
havendo mais de 3 (três)
documentos relativos à
mesma pessoa, os
documentos poderão ser
reunidos em maço e feita
uma única legalização
Quando destinado a outros
documentos não
mencionados
anteriormente, do no 410.1
ao no 410.3: para cada
documento, na assinatura
que não seja repetida, ou
pela legalização do
reconhecimento notarial

Quando destinado a
outros documentos não
mencionados
anteriormente, do no
410.1 ao no 410.4, e se
houver mais de 3 (três)
documentos, do interesse

Gratuito

R$ - Ouro
5,00

R$ - Ouro
15,00

R$ - Ouro
20,00

R$ - Ouro
60,00

da mesma pessoa física
ou jurídica, já reunidos
em maço e com
reconhecimento notarial,
a legalização será feita
mediante o
reconhecimento da firma
do notário

400 - Atos
Notariais

420 - Pública-forma

420.1

Pública-forma:
documento escrito em
idioma nacional

400 - Atos
notariais

420 - Pública-forma

420.2

Pública-forma:
documento escrito em
idioma estrangeiro

400 - Atos
notariais

430 - Autenticação de
cópias de documentos

430.1

400 - Atos
notariais

430 - Autenticação de
cópias de documentos

430.2

400 - Atos
notariais

430 - Autenticação de
cópias de documentos

430.3

400 - Atos
notariais

430 - Autenticação de
cópias de documentos

430.4

400 - Atos
notariais
400 - Atos
notariais

440 - Procurações ou
substabelecimentos,
lavrados nos livros da
repartição consular,
incluído o primeiro
traslado
440 - Procurações ou
substabelecimentos,

440.1

440.2
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Para cada documento
copiado na repartição (se
o documento for escrito
em idioma nacional)
Para cada documento
copiado fora da
repartição (se o
documento for escrito
em idioma nacional)
Para cada documento
copiado na repartição (se
o documento for escrito
em idioma estrangeiro)
Para cada documento
copiado fora da
repartição (se o
documento for escrito
em idioma estrangeiro)
Para cobrança ou
cessação do pagamento
de pensões do Estado,
vencimentos de serviço
público, aposentadoria
ou reforma
Para os demais efeitos
que não os mencionados

pela
primeira
folha:
R$ - Ouro
10,00
por folha
adicional:
R$ - Ouro
5,00
pela
primeira
folha:
R$ - Ouro
15,00
por folha
adicional:
R$ - Ouro
10,00
R$ - Ouro
10,00

R$ - Ouro
5,00

R$ - Ouro
15,00

R$ - Ouro
10,00

R$ - Ouro
5,00
R$ - Ouro
20,00

no no 440.1, por
outorgante (cobrado
apenas um emolumento
quando os outorgantes
forem: marido e mulher;
irmãos e co-herdeiros
para o inventário e
herança comum; ou
representantes de
universidades, cabido,
conselho, irmandade,
confraria, sociedade
comercial, científica,
literária ou artística)

lavrados nos livros da
repartição consular,
incluído o primeiro
traslado

400 - Atos
notariais

400 - Atos
notariais
400 - Atos
notariais

440 - Procurações ou
substabelecimentos,
lavrados nos livros da
repartição consular,
incluído o primeiro
traslado
440 - Procurações ou
substabelecimentos,
lavrados nos livros da
repartição consular,
incluído o primeiro
traslado

440.3

No caso do no 440.1 (por
segundo traslado de
procuração ou
substabelecimento)

R$ - Ouro
5,00

440.4

No caso do no 440.2 (por
segundo traslado de
procuração ou
substabelecimento)

R$ - Ouro
10,00

450 - Sucessão

450.1

400 - Atos
notariais

450 - Sucessão

450.2

400 - Atos
notariais

460 - Escrituras e
registros de títulos e
documentos

460.1

400 - Atos
notariais

460 - Escrituras e
registros de títulos e
documentos

460.2
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Lavratura de testamento
público
Termo de aprovação de
testamento cerrado e
respectiva certidão
Escritura tomada por
termo no livro de
escrituras e registros de
títulos e documentos da
repartição e expedição da
respectiva certidão

Escritura e registro de
qualquer contrato e
expedição da respectiva
certidão

R$ - Ouro
30,00
R$ - Ouro
20,00

R$ - Ouro
15,00
até R$
ouro
2.000: 3%
pelo que
exceder de
R$ ouro
2.000 até
R$ ouro
400.000:
2%
pelo que
exceder de
R$ ouro
400.000:
1%

400 - Atos
notariais

460 - Escrituras e
registros de títulos e
documentos

400 - Atos
notariais

460 - Escrituras e
registros de títulos e
documentos

400 - Atos
notariais

470 - Certidões
adicionais

500 Atestados ou
certificados
consulares

510 - Certificado de
vida

500 Atestados ou
certificados
consulares
500 Atestados ou
certificados
consulares

460.3

460.4

470.1

Registro de quaisquer
outros documentos no
livro de escrituras e
registros de títulos
e documentos da
repartição e expedição da
respectiva certidão
Registro de quaisquer
outros documentos, em
idioma estrangeiro, no
livro de
escrituras e registros de
títulos e documentos da
repartição e expedição da
respectiva certidão
Por certidões adicionais
dos documentos
previstos nos grupos 450
e 460

pela
primeira
página:
R$ - Ouro
20,00
por página
adicional:
R$ - Ouro
10,00
pela
primeira
página:
R$ - Ouro
25,00
por página
adicional:
R$ - Ouro
15,00
R$ - Ouro
10,00
R$ - Ouro
5,00

520 - Quaisquer outros
atestados, certificados
ou declarações
consulares, inclusive o
certificado de
residência
530 - Legalização de
documento expedido
por autoridade
brasileira

R$ - Ouro
15,00

R$ - Ouro
5,00

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.1

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.10

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.11
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Registro de nomeação de
capitão, por mudança de
comando, e expedição da
respectiva certidão
Registro provisório de
embarcação, nomeação
de capitão, legalização
da lista de tripulantes e
expedição do respectivo
passaporte extraordinário
de autoridade consular
brasileira
Isenção quando se tratar
de: (a) navio com menos
de 5 (cinco) anos de

R$ - Ouro
20,00

R$ - Ouro
100,00

Gratuito

construção; ou (b) navio
mandado construir por
empresa de navegação
legalmente organizada e
funcionando no Brasil;
ou (c) embarcação
montada ou desmontada
que se destine à
navegação de cabotagem

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.13

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.2

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.3

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.4

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.5

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.6

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.7

610.12
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Visto em diário de bordo
Isenção quando se tratar
de embarcação brasileira
procedente da Argentina
e destinada aos portos
nacionais do Rio
Uruguai, ou de abertura
de diário de bordo
quando do registro
provisório da
embarcação
Ratificação de
movimentação havida na
lista de tripulantes, para
cada tripulante
embarcado ou
desembarcado
Averbação na lista de
tripulantes de alterações
de função havidas na
tripulação
Registro de contrato de
afretamento no livro de
escrituras e registros de
títulos e documentos e
expedição da respectiva
certidão
Registro de protesto
marítimo no livro de
escrituras e registros de
títulos e documentos e
expedição da respectiva
certidão
Interrogatório de
testemunha e expedição
do respectivo traslado,
por testemunha
Nomeação de perito e
expedição do respectivo
registro de nomeação,
por perito nomeado

R$ - Ouro
10,00

Gratuito

R$ - Ouro
10,00

R$ - Ouro
10,00

R$ - Ouro
50,00

R$ - Ouro
30,00

R$ - Ouro
30,00
R$ - Ouro
20,00

Registro de vistoria da
embarcação no livro de
escrituras e registros de
títulos e documentos e
expedição da respectiva
certidão
Registro provisório de
embarcação e expedição
de certificado provisório
de propriedade

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.8

600 - Atos
referentes à
navegação

610 - Atos de
navegação - Diversos

610.9

620 - Inventário de
embarcação

620.1

De até 200 (duzentas)
toneladas

R$ - Ouro
30,00

620 - Inventário de
embarcação

620.2

De mais de 200
(duzentas) toneladas

R$ - Ouro
60,00

630.1

A bordo

R$ - Ouro
100,00

630.2

Em terra (quando
permitida essa
assistência pela lei local)

R$ - Ouro
60,00

600 - Atos
referentes à
navegação
600 - Atos
referentes à
navegação
600 - Atos
referentes à
navegação
600 - Atos
referentes à
navegação

630 - Assistência da
autoridade consular a
vistorias de
mercadorias
630 - Assistência da
autoridade consular a
vistorias de
mercadorias

600 - Atos
referentes à
navegação

630 - Assistência da
autoridade consular a
vistorias de
mercadorias

630.3

600 - Atos
referentes à
navegação

630 - Assistência da
autoridade consular a
vistorias de
mercadorias

630.4

600 - Atos
referentes à
navegação

640 - Mudanças de
bandeira

640.1

600 - Atos
referentes à
navegação

640 - Mudanças de
bandeira

640.2

600 - Atos
referentes à
navegação

640 - Mudanças de
bandeira

640.3
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Assistência da
autoridade consular em
venda ou leilão de
mercadoria com avaria
pertencente à carga de
embarcação (sobre o
preço de venda)
Assistência da
autoridade consular na
arrecadação ou venda de
objetos pertencentes a
navio ou casco
naufragado (sobre a
avaliação ou venda)
Nacional para
estrangeira, inclusive o
registro e a recepção em
depósito dos papéis da
embarcação, em caso de
venda da embarcação:
sobre o preço de venda
De bandeira estrangeira
para nacional em caso de
compra de embarcação
(título de inscrição)
Mudança de bandeira
nacional para
estrangeira, inclusive o

R$ - Ouro
30,00

R$ - Ouro
20,00

2.0%

3.0%

0.2%

0.2%

0.2%

600 - Atos
referentes à
navegação

700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos

640 - Mudanças de
bandeira
710 - São isentos de
emolumentos, inclusive
aqueles relativos à
consulta, os vistos em
documento de viagem
estrangeiro ou de
organização de que o
Brasil faça parte
710 - São isentos de
emolumentos, inclusive
aqueles relativos à
consulta, os vistos em
documento de viagem
estrangeiro ou de
organização de que o
Brasil faça parte
710 - São isentos de
emolumentos, inclusive
aqueles relativos à
consulta, os vistos em
documento de viagem
estrangeiro ou de
organização de que o
Brasil faça parte
710 - São isentos de
emolumentos, inclusive
aqueles relativos à
consulta, os vistos em
documento de viagem
estrangeiro ou de
organização de que o
Brasil faça parte
710 - São isentos de
emolumentos, inclusive
aqueles relativos à
consulta, os vistos em
documento de viagem
estrangeiro ou de
organização de que o
Brasil faça parte

640.4

registro e a recepção em
depósito dos papéis da
embarcação, em caso de
arrendamento: sobre o
preço do arrendamento
anual
Pela mesma operação do
item 630.3, mas de
bandeira estrangeira para
nacional: sobre o preço
de arrendamento anual

0.2%

710.1

Diplomáticos

Gratuito

710.13

VICOR JO - Membros
da família olímpica e
paralímpica, atletas e
voluntários credenciados
para o Rio 2016

Gratuito

710.2

Oficiais

Gratuito

710.3

De cortesia

Gratuito
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700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos

710 - São isentos de
emolumentos, inclusive
aqueles relativos à
consulta, os vistos em
documento de viagem
estrangeiro ou de
organização de que o
Brasil faça parte
710 - São isentos de
emolumentos, inclusive
aqueles relativos à
consulta, os vistos em
documento de viagem
estrangeiro ou de
organização de que o
Brasil faça parte
720 - São isentas de
emolumentos as
legalizações de cartas
de doação a entidades
científicas,
educacionais ou de
assistência social que
não tenham fins
lucrativos ou quando a
isenção for prevista em
tratado
730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte
730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte
730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

710.4

De visita ou temporário,
se concedidos a titulares
de passaporte
diplomático ou de
serviço

Gratuito

710.5

Regulados por tratado
que conceda a gratuidade

Gratuito

Gratuito

730.1

A União, os Estados, o
Distrito Federal e os
Municípios, ou quando
determinado por
mandado judicial

Gratuito

730.2

Os governos dos Estados
estrangeiros

Gratuito

730.3

As missões diplomáticas
e repartições consulares
estrangeiras

Gratuito

700 - Isenções
de
emolumentos

730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

730.4

Gratuito

700 - Isenções
de
emolumentos

730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos

Os funcionários das
missões diplomáticas e
repartições consulares
estrangeiras, nos
documentos em que
intervenham em caráter
oficial

730.5

700 - Isenções
de
emolumentos
700 - Isenções
de
emolumentos
700 - Isenções
de
emolumentos
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A Organização das Nações
Unidas (ONU) e suas
agências

Gratuito

documentos em que
forem parte

700 - Isenções
de
emolumentos

730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

730.6

700 - Isenções
de
emolumentos

730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

730.7

700 - Isenções
de
emolumentos

730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

730.8

700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos
700 - Isenções
de
emolumentos

700 - Isenções
de
emolumentos
700 - Isenções
de
emolumentos

730 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte
730.1 - São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte: A União,
os Estados, o Distrito
Federal e os
Municípios, ou quando
determinado por
mandado judicial
740 - É isento de
pagamento de
emolumentos o
alistamento militar
750 - É isento de
pagamento o
reconhecimento de
firma em autorização
de viagem para menor
760 - Atos notariais
relativos ao
processamento de
documentação para
solicitação do saque do
FGTS no exterior

730.9

A Organização dos
Estados Americanos
(OEA) e suas agências
Os representantes das
Organizações e agências
mencionadas nos itens
730.5 e 730.6, nos
documentos em que
intervenham em caráter
oficial
O Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o
Banco Internacional para
Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird)
e sua agência
O Instituto de Assuntos
Interamericanos

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

770 - Legalização feita
gratuitamente, mediante

Gratuito
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700 - Isenções
de
emolumentos
800 - Geração
de CPF
800 - Geração
de CPF
VETADO

consulta e autorização
expressa da Sere
770 - Legalização feita
gratuitamente, mediante
consulta e autorização
expressa da Sere

770

Gratuito

800 - Geração de CPF

800

Geração de CPF

Gratuito

800 - Geração de CPF

800.1

Correção de CPF

Gratuito

VETADO

VETADO
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DECRETO Nº 9.199, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017
Regulamenta a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei
de Migração. (Alterado pelos Decretos nos 9.277, de 5 de fevereiro de 2018,
9.500, de 10 de setembro de 2018, 9.631, de 26 de dezembro de 2018, 9.731,
de 16 de março de 2019 e 9.873, de 27 de junho de 2019)

PUBLICADO NO DOU Nº 222, de 21/11/2017, Seção 1, Página 1
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei de Migração, instituída pela Lei nº 13.445, de 24 de
maio de 2017.
Parágrafo único. Para fins do disposto na Lei nº 13.445, de 2017, consideram-se:
I - migrante - pessoa que se desloque de país ou região geográfica ao território de outro
país ou região geográfica, em que estão incluídos o imigrante, o emigrante e o apátrida;
II - imigrante - pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalhe ou resida e se
estabeleça temporária ou definitivamente na República Federativa do Brasil;
III - emigrante - brasileiro que se estabeleça temporária ou definitivamente no exterior;
IV - residente fronteiriço - pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserve a
sua residência habitual em Município fronteiriço de país vizinho;
V - visitante - pessoa nacional de outro país ou apátrida que venha à República
Federativa do Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer
temporária ou definitivamente no território nacional;
VI - apátrida - pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado,
conforme a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de
1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida
pelo Estado brasileiro;
VII - refugiado - pessoa que tenha recebido proteção especial do Estado brasileiro,
conforme previsto na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; e
VIII - ano migratório - período de doze meses, contado da data da primeira entrada do
visitante no território nacional, conforme disciplinado em ato do dirigente máximo da
Polícia Federal.
Art. 2º Ao imigrante são garantidos os direitos previstos em lei, vedada a exigência de prova
documental impossível ou descabida que dificulte ou impeça o exercício de seus direitos.
Parágrafo único. Os órgãos da administração pública federal revisarão procedimentos e
normativos internos com vistas à observância ao disposto no caput.
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Art. 3º É vedado denegar visto ou residência ou impedir o ingresso no País por motivo de etnia,
religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política.
CAPÍTULO II
DOS VISTOS
Seção I
Disposições gerais
Art. 4º O visto é o documento que dá a seu portador expectativa de ingresso no território
nacional.
§ 1º O visto poderá ser aposto a qualquer documento de viagem válido emitido nos padrões
estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional, o que não implica o reconhecimento
de Estado, Governo ou Regime.
§ 2º Para fins de aposição de visto, considera-se documento de viagem válido, expedido por
governo estrangeiro ou organismo internacional reconhecido pelo Governo brasileiro:
I - passaporte;
II - laissez-passer; ou
III - documento equivalente àqueles referidos nos incisos I e II.
§ 3º Excepcionalmente, quando o solicitante não puder apresentar documento de viagem válido
expedido nos termos previstos no § 2º, o visto poderá ser aposto em laissez-passer brasileiro.
Art. 5º Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer no território nacional poderá ser
concedido visto:
I - de visita;
II - temporário;
III - diplomático;
IV - oficial; e
V - de cortesia.
Art. 6º O solicitante poderá possuir mais de um visto válido, desde que os vistos sejam de tipos
diferentes.
§ 1º A autoridade consular, ao conceder o visto, consignará, no documento de viagem do
interessado, o tipo e o prazo de validade, e, quando couber, a hipótese de enquadramento do visto.
§ 2º No momento da entrada do portador do visto no território nacional, a Polícia Federal
definirá a situação migratória aplicável, de acordo com os objetivos da viagem declarados pelo
portador do visto.
Art. 7º O visto será concedido por embaixadas, consulados-gerais, consulados, viceconsulados e, quando habilitados pelo Ministério das Relações Exteriores, por escritórios comerciais
e de representação do País no exterior.
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§ 1º Excepcionalmente, os vistos diplomático, oficial e de cortesia poderão ser concedidos no
País pelo Ministério das Relações Exteriores.
§ 2º Na hipótese de suspensão de relações diplomáticas e consulares, os vistos de entrada no
País poderão ser concedidos por missão diplomática ou repartição consular do país encarregado dos
interesses brasileiros.
Art. 8º O visto é individual.
Parágrafo único. Na hipótese de haver mais de uma pessoa registrada no mesmo documento
de viagem, o visto poderá ser concedido ao titular e aos dependentes incluídos no documento de
viagem que pretendam vir à República Federativa do Brasil.
Art. 9º O portador de documento de viagem expirado em que conste visto brasileiro válido
poderá ingressar no território nacional se apresentar o visto acompanhado de documento de viagem
válido.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos titulares de visto solicitado e emitido
por meio eletrônico.
Art. 10. Para solicitar o visto, os seguintes documentos deverão ser apresentados à autoridade
consular:
I - documento de viagem válido, nos termos estabelecidos no art. 4º;
II - certificado internacional de imunização, quando exigido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares, quando aplicável;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido em sistema eletrônico disponibilizado
pelo Ministério das Relações Exteriores; e
V - demais documentos específicos para cada tipo de visto, observado o disposto neste
Decreto e em regulamentos específicos, quando cabível.
§ 1º A autoridade consular poderá, a seu critério, solicitar o comparecimento pessoal do
solicitante a um dos locais mencionados no caput do art. 7º para realização de entrevista.
§ 2º Do formulário referido no inciso IV do caput constará declaração, sob as penas da lei, de
que o requerente não se enquadra em nenhuma hipótese de denegação de visto ou impedimento de
ingresso.
Art. 11. A posse ou a propriedade de bem no País não conferirá o direito de obter visto, sem
prejuízo do disposto sobre visto temporário para realização de investimento.
Art. 12. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho
integrarão eletronicamente as suas bases de dados relacionadas com o processamento das solicitações
de vistos, o controle migratório, o registro e a autorização de residência.
Subseção I
Das taxas e dos emolumentos
Art. 13. Taxas e emolumentos consulares serão cobrados pelo processamento do visto, em
conformidade com o disposto no Anexo à Lei nº 13.445, de 2017, respeitadas as hipóteses de isenção.
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§ 1º Os valores das taxas e dos emolumentos consulares poderão ser ajustados pelo Ministério
das Relações Exteriores, de forma a preservar o interesse nacional ou a assegurar a reciprocidade de
tratamento.
§ 2º Emolumentos consulares não serão cobrados pela concessão de:
I - vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia; e
II - vistos em passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço, ou documentos
equivalentes, observada a reciprocidade de tratamento a titulares de documento de
viagem similar ao brasileiro.
§ 3º A isenção da cobrança de taxas a que se refere o § 2º será implementada pelo Ministério
das Relações Exteriores, por meio de comunicação diplomática.
Subseção II
Dos prazos de validade
Art. 14. O prazo de validade do visto é aquele ao longo do qual o visto poderá ser utilizado
para entrada no País.
§ 1º O prazo de validade estará indicado nos vistos e começará a ser contado a partir da data
de emissão do visto.
§ 2º O visto não poderá mais ser utilizado para entrada no País quando o seu prazo de validade
expirar.
Art. 15. O prazo de validade do visto de visita será de um ano, e, exceto se houver determinação
em contrário do Ministério das Relações Exteriores, permitirá múltiplas entradas no País enquanto o
visto estiver válido.
§ 1º O prazo de validade do visto de visita poderá ser reduzido, a critério do Ministério das
Relações Exteriores.
§ 2º Nas hipóteses em que houver reciprocidade de tratamento, em termos definidos por
comunicação diplomática, o visto de visita poderá ter prazo de validade de até dez anos.
§ 3º O prazo de validade do visto de visita, quando solicitado e emitido por meio eletrônico,
nos termos estabelecidos no art. 26, poderá ser superior a um ano, a critério do Ministério das Relações
Exteriores.
Art. 16. O visto temporário poderá ser concedido com prazo de validade de até um ano, e,
exceto se houver determinação em contrário do Ministério das Relações Exteriores, permitirá múltiplas
entradas no País enquanto o visto estiver válido.
Parágrafo único. O prazo de validade do visto temporário não se confunde com o prazo da
autorização de residência.
Art. 17. O prazo máximo de validade do visto solicitado e emitido por meio eletrônico será
definido em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores e poderá ser condicionado à data de
expiração do documento de viagem apresentado pelo solicitante.
Art. 18. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia terão prazo de validade de até três anos, e
permitirão múltiplas entradas no território nacional, desde que os seus portadores cumpram os
requisitos de registro estabelecidos pelo Ministério das Relações Exteriores.
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Art. 19. O prazo de estada do visto de visita é aquele durante o qual o seu portador poderá
permanecer no território nacional e começa a ser contado a partir da data da primeira entrada no País.
Art. 20. O visto de visita terá prazo de estada de até noventa dias, prorrogáveis pela Polícia
Federal por até noventa dias, desde que o prazo de estada máxima no País não ultrapasse cento e oitenta
dias a cada ano migratório, ressalvado o disposto no § 7º do art. 29.
§ 1º A contagem do prazo de estada do visto de visita começará a partir da data da primeira
entrada no território nacional e será suspensa sempre que o visitante deixar o território nacional.
§ 2º A prorrogação do prazo de estada do visto de visita somente poderá ser feita na hipótese
de nacionais de países que assegurem reciprocidade de tratamento aos nacionais brasileiros.
§ 3º A Polícia Federal poderá, excepcionalmente, conceder prazo de estada inferior ao previsto
no caput ou, a qualquer tempo, reduzir o prazo previsto de estada do visitante no País.
§ 4º A solicitação de renovação do prazo do visto de visita deverá ser realizada antes de
expirado o prazo de estada original, hipótese em que deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - documento de viagem válido;
II - comprovante de recolhimento da taxa; e
III - formulário de solicitação de renovação do prazo disponibilizado pela Polícia
Federal.
Art. 21. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disciplinará os
procedimentos para a renovação do prazo de estada do visitante.
Art. 22. O prazo inicial de estada dos portadores de vistos temporários, diplomáticos, oficiais
e de cortesia será igual ao seu prazo de validade.
Parágrafo único. O prazo inicial de estada do visto temporário não se confunde com o prazo
da autorização de residência.
Art. 23. O disposto no art. 20 poderá ser aplicado aos nacionais de países isentos de vistos para
visitar o País.
Parágrafo único. Prazos de estada e de contagem distintos daqueles previstos no art. 20
poderão ser estabelecidos, observada a reciprocidade de tratamento a nacionais brasileiros.
Subseção III
Da simplificação de procedimentos e da dispensa de vistos
Art. 24. O Ministério das Relações Exteriores poderá editar normas sobre a simplificação de
procedimentos para concessão de visto, por reciprocidade de tratamento ou por outros motivos que
julgar pertinentes.
Art. 25. A simplificação e a dispensa recíproca de visto ou de cobrança de taxas e emolumentos
consulares por seu processamento poderão ser definidas por meio de comunicação diplomática.
§ 1º A dispensa de vistos a que se refere o caput será concedida, a critério do Ministério das
Relações Exteriores, aos nacionais de país que assegure a reciprocidade de tratamento aos nacionais
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brasileiros, enquanto durar essa reciprocidade, e os requisitos da dispensa recíproca serão definidos
por meio de comunicação diplomática.
§ 2º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações
Exteriores poderá, excepcionalmente, dispensar a exigência do visto de visita, para nacionalidades
determinadas, observado o interesse nacional. (Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 9.731,
de 16 de março de 2019)
§ 3º O Ministério das Relações Exteriores informará à Polícia Federal e às demais autoridades
competentes sobre os países aos quais se aplica a isenção de vistos e sobre as condições relacionadas
a essa isenção.
Art. 26. O visto poderá ser solicitado e emitido por meio eletrônico, dispensada a aposição da
etiqueta consular correspondente no documento de viagem do requerente, conforme definido em ato
do Ministro de Estado das Relações Exteriores, do qual constarão as nacionalidades, os prazos e as
condições aplicáveis para a sua concessão.
§ 1º As solicitações do visto de que trata o caput serão processadas pelo Ministério das
Relações Exteriores, o qual se baseará na capacidade tecnológica disponível e nas garantias de
segurança que o procedimento ofereça em relação aos nacionais do país a que se aplique.
§ 2º Para a obtenção de visto por meio eletrônico, o solicitante deverá:
I - preencher e enviar formulário disponível em sítio eletrônico indicado pelo Ministério
das Relações Exteriores;
II - apresentar, por meio eletrônico, os documentos requeridos em ato do Ministro de
Estado das Relações Exteriores; e
III - pagar os emolumentos e as taxas cobrados para o processamento do pedido de
visto.
§ 3º A autoridade consular brasileira poderá solicitar a apresentação dos originais dos
documentos requeridos para dirimir dúvidas e solicitar documentos adicionais para a instrução do
pedido feito por meio eletrônico.
§ 4º A autoridade consular poderá, a seu critério, requerer o comparecimento pessoal do
solicitante a um dos locais mencionados no caput do art. 7º para realização de entrevista.
Subseção IV
Da negativa de concessão e da denegação de vistos
Art. 27. O visto não será concedido:
I - a quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado, definidos em
regulamentos específicos, quando cabível;
II - a quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de
ingresso no País;
III - a menor de dezoito anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito
dos responsáveis legais ou de autoridade competente; e
IV - a quem, no momento de solicitação do visto, comportar-se de forma agressiva,
insultuosa ou desrespeitosa para com os agentes do serviço consular brasileiro.
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Parágrafo único. A não concessão de visto não impede a apresentação de nova solicitação,
desde que cumpridos os requisitos para o tipo de visto pleiteado.
Art. 28. O visto poderá ser denegado à pessoa:
I - anteriormente expulsa do País, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
II - nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de
1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002, condenada ou
respondendo a processo por:
a) ato de terrorismo ou crime de genocídio;
b) crime contra a humanidade;
c) crime de guerra; ou
d) crime de agressão;
III - condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de
extradição segundo a lei brasileira;
IV - que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por
compromisso assumido pelo País perante organismo internacional; e
V - que tenha praticado ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na
Constituição.
Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedida de ingressar no
País enquanto as condições que ensejaram a denegação perdurarem.
Seção II
Do visto de visita
Art. 29. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que venha ao País para estada de
curta duração, sem intenção de estabelecer residência, para fins de turismo, negócios, trânsito,
realização de atividades artísticas ou desportivas ou em situações excepcionais, por interesse nacional.
§ 1º É vedado ao beneficiário de visto de visita exercer atividade remunerada no País.
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, as atividades relativas a turismo compreendem a
realização de atividades de caráter turístico, informativo, cultural, educacional ou recreativo, além de
visitas familiares, participação em conferências, seminários, congressos ou reuniões, realização de
serviço voluntário ou de atividade de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, desde que observado o
disposto no § 1º e que a atividade realizada não tenha prazo superior àquele previsto no art. 20.
§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, as atividades relativas a negócios compreendem a
participação em reuniões, feiras e eventos empresariais, a cobertura jornalística ou a realização de
filmagem e reportagem, a prospecção de oportunidades comerciais, a assinatura de contratos, a
realização de auditoria ou consultoria, e a atuação como tripulante de aeronave ou embarcação, desde
que observado o disposto no § 1º e que a atividade realizada não tenha prazo superior àquele previsto
no art. 20.
§ 4º O visto de visita emitido para atividades artísticas e desportivas incluirá, também, os
técnicos em espetáculos de diversões e os demais profissionais que, em caráter auxiliar, participem da
atividade do artista ou do desportista.
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§ 5º O visto de visita emitido para atividades artísticas e desportivas não dispensará o seu
portador da obtenção de autorização e do registro junto ao Ministério do Trabalho para realização de
atividades artísticas.
§ 6º O Ministério das Relações Exteriores comunicará o Ministério do Trabalho sobre os vistos
de visita emitidos para realização de atividades artísticas ou desportivas, para realização de auditoria
e consultoria, ou para atuação como marítimo, e informará os subsídios financeiros a serem recebidos
pelo visitante.
§ 7º O visto de visita emitido para realização de atividades artísticas ou desportivas, para
realização de auditoria e de consultoria, ou para atuação como marítimo nas embarcações não
mencionadas no inciso I e no inciso II, alíneas “a” e “b”, terá prazo de estada de até noventa dias,
improrrogável a cada ano migratório, observado o seguinte: (Parágrafo com redação dada pelo
Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
I - na hipótese de o marítimo ingressar no País em viagem de longo curso ou em
cruzeiros marítimos ou fluviais pela costa brasileira, para estadas de até cento e oitenta
dias a cada ano migratório, estará isento de visto, desde que apresente carteira
internacional de marítimo emitida nos termos da Convenção da Organização
Internacional do Trabalho; e (Inciso com redação dada pelo Decreto nº 9.500, de 10 de
setembro de 2018)
II - na hipótese de o marítimo, ao ingressar no País, não se enquadrar no disposto no
inciso I, deverá solicitar o visto temporário a que se refere o art. 38, se estiver a bordo
de: (Inciso com redação dada pelo Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
a) embarcação de bandeira brasileira, independentemente do prazo; (Alínea
acrescida pelo Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
b) embarcação estrangeira de cruzeiros marítimos ou fluviais e a permanência
for por prazo superior a cento e oitenta dias a cada ano migratório; e (Alínea
acrescida pelo Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
c) outras embarcações ou plataformas não mencionadas nas alíneas “a” e “b” e
a permanência for por prazo superior a noventa dias a cada ano migratório.
(Alínea acrescida pelo Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
§ 8º As situações excepcionais de concessão de visto de visita, de acordo com o interesse
nacional, serão definidas:
I - em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores; ou
II - em ato conjunto dos Ministros das Relações Exteriores e do Trabalho, quando se
tratar de questões laborais.
§ 9º O beneficiário de visto de visita poderá receber pagamento do governo, de empregador
brasileiro ou de entidade privada a título de diária, ajuda de custo, cachê, pró-labore ou outras despesas
com a viagem, além de poder concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições desportivas
ou em concursos artísticos ou culturais.
§ 10. O visto de visita não será exigido na hipótese de escala ou conexão no território nacional,
desde que o visitante não deixe a área de trânsito internacional.
§ 11. Além dos documentos a que se refere o art. 10, caput, incisos I, II, III e IV, poderão ser
exigidos:
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I - comprovante de meio de transporte de entrada e saída do território nacional;
II - prova de meios de subsistência compatíveis com o prazo e com o objetivo da viagem
pretendida; e
III - documentação que ateste a natureza das atividades que serão desenvolvidas no País.
§ 12. Documentos adicionais e entrevista presencial dos visitantes poderão ser solicitados para
a confirmação do objetivo da viagem.
Art. 30. O visto de visita poderá ser transformado em autorização de residência ou em visto
diplomático, oficial ou de cortesia, no território nacional, desde que o visitante preencha os requisitos
estabelecidos neste Decreto.
Art. 31. Ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores estabelecerá os procedimentos para
a concessão do visto de visita.
Art. 32. Caberá ao Ministério das Relações Exteriores divulgar e manter em sítio eletrônico a
relação atualizada dos países cujos nacionais gozam de isenção do visto de visita.
Seção III
Dos vistos temporários
Art. 33. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao País com o intuito
de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em, no mínimo, uma das seguintes
hipóteses:
I - o visto temporário tenha como finalidade:
a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;
b) tratamento de saúde;
c) acolhida humanitária;
d) estudo;
e) trabalho;
f) férias-trabalho;
g) prática de atividade religiosa;
h) serviço voluntário;
i) realização de investimento;
j) atividades com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou
cultural;
k) reunião familiar; ou
l) atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado;
II - o imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos; ou
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III - o atendimento de interesses da política migratória nacional.
Art. 34. O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido
ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira,
exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior compatível ou equivalente
reconhecimento científico.
§ 1º O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica com vínculo empregatício
no País será concedido ao imigrante que comprovar oferta de trabalho, caracterizada por meio de
contrato de trabalho ou de prestação de serviços celebrado com instituição de pesquisa ou de ensino
brasileira.
§ 2º O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica sem vínculo empregatício
no País será concedido ao imigrante detentor de bolsa ou auxílio em uma das modalidades previstas
no caput, quando o prazo de vigência da bolsa for superior a noventa dias.
§ 3º Enquadra-se na hipótese prevista no § 2º o imigrante que possuir vínculo institucional
exclusivamente no exterior e pretenda realizar atividade de pesquisa, ensino ou de extensão acadêmica
subsidiada por instituição de pesquisa ou de ensino estrangeira, desde que em parceria com instituição
brasileira.
§ 4º O imigrante que se encontre no País sob o amparo do visto temporário de pesquisa, de
ensino ou de extensão acadêmica, sem vínculo empregatício no País, por prazo superior a noventa dias,
poderá exercer atividade remunerada no País, desde que relacionada à área de pesquisa, de ensino ou
de extensão acadêmica.
§ 5º A concessão do visto temporário de que trata caput observará os requisitos, as condições,
os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho Nacional de Imigração.
§ 6º Para fins da concessão do visto de que trata o caput, será solicitada, junto ao Ministério
do Trabalho, autorização de residência prévia à emissão do visto, ressalvadas as hipóteses definidas
em resolução do Conselho Nacional de Imigração.
§ 7º A concessão da autorização de residência de que trata o § 6º não implicará a emissão
automática do visto temporário de que trata o caput.
Art. 35. O visto temporário para tratamento de saúde poderá ser concedido ao imigrante e ao
seu acompanhante, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência suficientes.
§ 1º A concessão do visto temporário para tratamento de saúde, sem prejuízo do direito à saúde
dos imigrantes estabelecidos no País, estará condicionada à comprovação de meios de subsistência
suficientes para custear o seu tratamento e a sua manutenção durante o período em que o tratamento
for realizado, por recurso próprio, seguro de saúde válido no território nacional ou certificado de
prestação de serviço de saúde previsto em tratado de que o País seja parte.
§ 2º Excepcionalmente, poderá ser concedido visto temporário a mais de um acompanhante,
ainda que sejam não cumpridos os requisitos de reunião familiar, desde que comprovada a necessidade
médica.
§ 3º Os titulares do visto temporário de que trata o caput não terão direito de exercer atividade
remunerada no País.
§ 4º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações
Exteriores disciplinará a concessão do visto temporário de que trata o caput.
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Art. 36. O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido 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.
§ 1º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações
Exteriores e do Trabalho definirá as condições, os prazos e os requisitos para a emissão do visto
mencionado no caput para os nacionais ou os residentes de países ou regiões nele especificados.
§ 2º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações
Exteriores e do Trabalho poderá estabelecer instruções específicas para a realização de viagem ao
exterior do portador do visto de que trata o caput.
§ 3º A possibilidade de livre exercício de atividade laboral será reconhecida ao imigrante a
quem tenha sido concedido o visto temporário de que trata o caput, nos termos da legislação vigente.
Art. 37. O visto temporário para estudo poderá ser concedido ao imigrante que pretenda vir ao
País para frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de estudo ou de pesquisa.
§ 1º O visto temporário para estudo autoriza o imigrante a realizar as atividades previstas no
caput vinculadas a instituição de ensino definida.
§ 2º O exercício de atividade remunerada compatível com a carga horária do estudo será
permitido ao titular do visto mencionado no caput, nos termos da legislação vigente.
§ 3º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações
Exteriores estabelecerá as condições e os procedimentos para a concessão do visto mencionado no
caput.
Art. 38. O visto temporário para trabalho poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer
atividade laboral com ou sem vínculo empregatício no País.
§ 1º O visto temporário para trabalho com vínculo empregatício será concedido por meio da
comprovação de oferta de trabalho no País, observado o seguinte:
I - a oferta de trabalho é caracterizada por meio de contrato individual de trabalho ou
de contrato de prestação de serviços; e
II - os marítimos imigrantes a bordo de embarcação de bandeira brasileira deverão
possuir contrato individual de trabalho no País.
§ 2º O visto temporário para trabalho sem vínculo empregatício será concedido por meio da
comprovação de oferta de trabalho no País, quando se tratar das seguintes atividades:
I - prestação de serviço ou auxílio técnico ao Governo brasileiro;
II - prestação de serviço em razão de acordo de cooperação internacional;
III - prestação de serviço de assistência técnica ou transferência de tecnologia;
IV - representação, no País, de instituição financeira ou assemelhada sediada no
exterior;
V - representação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos;
VI - recebimento de treinamento profissional junto a subsidiária, filial ou matriz
brasileira;
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VII - atuação como marítimo: (Inciso com redação dada pelo Decreto nº 9.500, de 10
de setembro de 2018)
a) a bordo de embarcação estrangeira em viagem de longo curso ou em cruzeiros
marítimos ou fluviais pela costa brasileira e a permanência for por prazo
superior a cento e oitenta dias a cada ano migratório; e (Alínea acrescida pelo
Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
b) a bordo de outras embarcações ou plataformas não mencionadas na alínea “a”
e a permanência for por prazo superior a noventa dias a cada ano migratório;
(Alínea acrescida pelo Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
VIII - realização de estágio profissional ou intercâmbio profissional;
IX - exercício de cargo, função ou atribuição que exija, em razão da legislação
brasileira, a residência por prazo indeterminado;
X - realização de atividade como correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou
agência noticiosa estrangeira; ou
XI - realização de auditoria ou consultoria com prazo de estada superior a noventa dias.
§ 3º O visto temporário de que trata o caput não será exigido do marítimo que ingressar no
País em viagem de longo curso ou em cruzeiros marítimos pela costa brasileira, desde que apresente
carteira internacional de marítimo emitida nos termos de Convenção da Organização Internacional do
Trabalho.
§ 4º Para a aplicação do disposto no inciso VII do § 2º, consideram-se embarcações ou
plataformas estrangeiras, entre outras, aquelas utilizadas em navegação de apoio marítimo, de
exploração ou prospecção, navegação de cabotagem, levantamento geofísico, dragas e embarcações
de pesca.
§ 5º Será dispensada a oferta de trabalho de que trata o caput e considerada a comprovação de
titulação em curso de ensino superior ou equivalente, na hipótese de capacidades profissionais
estratégicas para o País, conforme disposto em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e
Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho, consultado o Conselho Nacional de
Imigração.
§ 6º Para fins de atração de mão de obra em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional
ou com déficit de competências profissionais para o País, ato conjunto dos Ministros de Estado da
Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho, consultado o Conselho Nacional
de Imigração, estabelecerá condições simplificadas para a concessão de visto temporário para fins de
trabalho.
§ 7º A possibilidade de modificação do local de exercício de atividade laboral, na mesma
empresa ou no mesmo grupo econômico, será reconhecida ao imigrante a quem tenha sido concedido
o visto temporário para trabalho, por meio de comunicação ao Ministério do Trabalho.
§ 8º A concessão do visto temporário para a finalidade trabalho observará os requisitos, as
condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho Nacional de
Imigração.
§ 9º Para fins da concessão do visto de que trata o caput, será solicitada, junto ao Ministério
do Trabalho, autorização de residência prévia à emissão do visto, ressalvadas as hipóteses definidas
em resolução do Conselho Nacional de Imigração.
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§ 10. A concessão da autorização de residência de que trata o § 9º não implicará a emissão
automática do visto temporário de que trata o caput.
Art. 39. O visto temporário para férias-trabalho poderá ser concedido ao imigrante maior de
dezesseis anos que seja nacional de país que conceda benefício idêntico ao nacional brasileiro, em
termos definidos pelo Ministério das Relações Exteriores por meio de comunicação diplomática.
§ 1º O titular do visto mencionado no caput poderá permanecer no País para fins
primordialmente de turismo, permitida a realização de atividade remunerada, em conformidade com o
ordenamento jurídico brasileiro, a título de complementação de renda.
§ 2º O prazo de validade do visto mencionado no caput e o número de imigrantes que poderá
pleitear esse visto serão definidos por meio de comunicação diplomática e observarão a reciprocidade
de tratamento.
§ 3º A transformação do visto temporário para férias-trabalho observará a reciprocidade de
tratamento estabelecida por meio de comunicação diplomática.
Art. 40. O visto temporário para prática de atividades religiosas poderá ser concedido a:
I - ministro de confissão religiosa;
II - membro de instituto de vida consagrada ou confessional; ou
III - membro de ordem religiosa.
Parágrafo único. A concessão do visto temporário para prática de atividades religiosas
observará os requisitos, as condições, os prazo e os procedimentos estabelecidos em resolução do
Conselho Nacional de Imigração.
Art. 41. O visto temporário para prestação de serviço voluntário junto a entidade de direito
público ou privado sem fins lucrativos, ou a organização vinculada a governo estrangeiro, poderá ser
concedido desde que não haja vínculo empregatício nem remuneração de qualquer espécie.
Parágrafo único. A concessão do visto temporário para prática de serviço voluntário observará
os requisitos, as condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho
Nacional de Imigração.
Art. 42. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante pessoa física que pretenda, com
recursos próprios de origem externa, realizar investimento em pessoa jurídica no País, em projeto com
potencial para geração de empregos ou de renda no País.
§ 1º Entende-se por investimento em pessoa jurídica no País:
I - investimento de origem externa em empresa brasileira, conforme regulamentação do
Banco Central do Brasil;
II - constituição de sociedade simples ou empresária; e
III - outras hipóteses previstas nas políticas de atração de investimentos externos.
§ 2º A concessão do visto temporário de que trata este artigo observará os requisitos, as
condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho Nacional de
Imigração.
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§ 3º Para fins da concessão do visto de que trata o caput, será solicitada, junto ao Ministério
do Trabalho, autorização de residência prévia à emissão do visto, ressalvadas as hipóteses definidas
em resolução do Conselho Nacional de Imigração.
§ 4º A concessão da autorização de residência de que trata o § 3º não implicará a emissão
automática do visto temporário de que trata o caput.
Art. 43. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante administrador, gerente, diretor
ou executivo com poderes de gestão, que venha ao País para representar sociedade civil ou comercial,
grupo ou conglomerado econômico que realize investimento externo em empresa estabelecida no País,
com potencial para geração de empregos ou de renda no País.
§ 1º A concessão do visto temporário de que trata o caput ao imigrante ficará condicionada ao
exercício da função que lhe for designada em contrato ou em ata devidamente registrada no órgão
competente.
§ 2º A concessão do visto temporário de que trata este artigo observará os requisitos, as
condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho Nacional de
Imigração.
§ 3º Para fins da concessão do visto de que trata o caput, será solicitada, junto ao Ministério
do Trabalho, autorização de residência prévia à emissão do visto, ressalvadas as hipóteses definidas
em resolução do Conselho Nacional de Imigração.
§ 4º A concessão da autorização de residência de que trata o § 3º não implicará a emissão
automática do visto temporário de que trata o caput.
Art. 44. O visto temporário para a realização de atividade com relevância econômica, social,
científica, tecnológica ou cultural poderá ser concedido nas hipóteses e nas condições definidas em ato
conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do
Trabalho, consultado o Conselho Nacional de Imigração.
Art. 45. O visto temporário para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante:
I - cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, nos termos do ordenamento
jurídico brasileiro;
II - filho de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência;
III - que tenha filho brasileiro;
IV - que tenha filho imigrante beneficiário de autorização de residência;
V - ascendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
VI - descendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
VII - irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência; ou
VIII - que tenha brasileiro sob a sua tutela, curatela ou guarda.
§ 1º Ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores poderá dispor sobre a necessidade de
entrevista presencial e de apresentação de documentação adicional para comprovação, quando
necessário, do vínculo familiar.
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§ 2º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações
Exteriores estabelecerá outras hipóteses de parentesco para fins de concessão do visto de que trata o
caput, além dos requisitos, dos prazos, das condições e dos procedimentos.
§ 3º O titular do visto mencionado no caput poderá exercer qualquer atividade no País,
inclusive remunerada, em igualdade de condições com o nacional brasileiro, nos termos da lei.
§ 4º A solicitação de visto temporário para fins de reunião familiar poderá ocorrer
concomitantemente à solicitação do visto temporário do familiar chamante.
§ 5º O visto mencionado no caput não poderá ser concedido quando o chamante for
beneficiário de visto ou autorização de residência por reunião familiar ou de autorização provisória de
residência.
Art. 46. O visto temporário para atividades artísticas ou desportivas poderá ser concedido ao
imigrante que venha ao País para participar de exposições, espetáculos, apresentações artísticas,
encontros de artistas, competições desportivas e outras atividades congêneres, com intenção de
permanecer no País por período superior a noventa dias, com contrato por prazo determinado, sem
vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica sediada no País.
§ 1º O visto temporário concedido para atividades artísticas e desportivas abrange, também, os
técnicos em espetáculos de diversões e demais profissionais que, em caráter auxiliar, participem da
atividade do artista ou desportista.
§ 2º A concessão do visto temporário para atividades artísticas ou desportivas para maiores de
quatorze anos e menores de dezoito anos que vierem ao País para realizar treinamento em centro
cultural ou entidade desportiva será definida em resolução do Conselho Nacional de Imigração,
hipótese em que a renovação do visto ficará condicionada à comprovação de matrícula e ao
aproveitamento escolar.
§ 3º O imigrante que se encontre no País sob o amparo do visto temporário de que trata o caput
somente poderá exercer atividades remuneradas no País de caráter artístico ou desportivo.
§ 4º A concessão do visto temporário para atividades artísticas ou desportivas observará os
requisitos, as condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho
Nacional de Imigração.
§ 5º Para fins da concessão do visto de que trata o caput, será solicitada, junto ao Ministério
do Trabalho, autorização de residência prévia à emissão do visto, ressalvadas as hipóteses definidas
em resolução do Conselho Nacional de Imigração.
§ 6º A concessão da autorização de residência de que trata o § 5º não implicará a emissão
automática do visto temporário de que trata o caput.
Art. 47. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante beneficiário de tratado em
matéria de vistos.
Parágrafo único. Para a concessão do visto mencionado no caput, será observado o disposto
no tratado bilateral ou multilateral que regulamente o assunto e, subsidiariamente, o disposto neste
Decreto, no que couber.
Art. 48. O visto temporário poderá ser concedido, para atender a interesses da política
migratória nacional, em outras hipóteses definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça
e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho.
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Art. 49. Além dos documentos a que se refere o art. 10, caput, incisos I, II, III e IV, poderão
ser exigidos para a concessão de vistos temporários:
I - comprovante de meio de transporte de entrada no território nacional;
II - comprovante de meio de transporte de saída do território nacional, quando cabível;
III - comprovação de meios de subsistência compatíveis com o prazo e com o objetivo
da viagem pretendida;
IV - documentação que ateste a natureza das atividades que serão desenvolvidas no
País, de acordo com o tipo de visto, conforme definido em atos específicos;
V - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem, ou, a critério da
autoridade consular, atendidas às peculiaridades do país onde o visto foi solicitado,
documento equivalente.
Parágrafo único. Para confirmação do objetivo da viagem, documentos adicionais e entrevista
presencial dos imigrantes poderão ser requeridos.
Art. 50. Os vistos temporários poderão ser transformados em autorização de residência ou em
visto diplomático, oficial ou de cortesia, no território nacional, desde que o imigrante preencha os
requisitos estabelecidos neste Decreto.
Seção IV
Dos vistos diplomático, oficial e de cortesia
Art. 51. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou
dispensados em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O ato de que trata o caput definirá as regras de concessão, prorrogação e
dispensa, observados os tratados de que o País seja parte.
Art. 52. Os vistos diplomático e oficial poderão ser transformados em autorização de
residência, desde que atendidos os requisitos para a obtenção da autorização de residência e importará
cessação de todas as prerrogativas, os privilégios e as imunidades decorrentes do visto.
Parágrafo único. Excepcionalmente, nas hipóteses previstas no caput, o cumprimento dos
requisitos para a obtenção da autorização de residência poderá ser dispensado, mediante recomendação
do Ministério das Relações Exteriores, observadas as hipóteses de denegação de autorização de
residência com fundamento nos incisos I, II, III, IV e IX do caput do art. 171.
Art. 53. Os vistos diplomático e oficial poderão ser concedidos a autoridades e funcionários
estrangeiros que viajem ao País em missão oficial de caráter transitório ou permanente e representem
Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido.
§ 1º O disposto na legislação trabalhista brasileira não se aplica aos titulares dos vistos de que
trata o caput.
§ 2º Os vistos diplomático e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades
mencionadas no caput, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 54. O titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado
estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto no art. 55 ou em tratado que contenha
cláusula específica sobre o assunto.
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Parágrafo único. Na hipótese de tratado com cláusula específica, os termos do referido tratado
prevalecerão sobre o disposto no art. 55.
Art. 55. O dependente de titular de visto diplomático ou oficial poderá exercer atividade
remunerada no País, observada a legislação trabalhista brasileira, desde que haja reciprocidade de
tratamento em relação ao nacional brasileiro.
§ 1º O dependente de funcionário estrangeiro acreditado no País, observado o tratado de
dispensa de visto, receberá o mesmo tratamento conferido ao dependente de titular de visto
diplomático ou oficial.
§ 2º Na hipótese de o titular de visto diplomático estar em missão oficial a serviço de Estado
estrangeiro, a reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro em situação análoga naquele Estado
deverá ser assegurada por meio de comunicação diplomática.
§ 3º Na hipótese de o titular de visto diplomático ser funcionário de organização internacional,
a exigência de reciprocidade de tratamento será considerada atendida se houver tratamento equivalente
para o nacional brasileiro no país em que a referida organização estiver sediada.
§ 4º Se houver a necessidade em assegurar reciprocidade de tratamento junto a Estado
estrangeiro, a critério do Ministério das Relações Exteriores, a comunicação diplomática poderá ser
efetuada por meio de troca de notas que permita o exercício de atividade remunerada de dependentes
estrangeiros no País e de dependentes brasileiros no exterior, desde que observados o disposto na Lei
nº 13.445, de 2017, e neste Decreto.
Art. 56. A autorização para exercício de atividade remunerada no País será concedida por meio
de solicitação específica, que será encaminhada por via diplomática ao Ministério das Relações
Exteriores, e dependerá da aprovação do Ministério do Trabalho, observado o seguinte:
I - o dependente autorizado a exercer atividade remunerada iniciadas não gozará de
imunidade de jurisdição civil ou administrativa por atos diretamente relacionados com
o desempenho da atividade, o dependente não gozará de imunidade de jurisdição civil
ou administrativa no território nacional;
II - a autorização para exercer atividade remunerada terminará quando o beneficiário
deixar de atender a condição de dependente ou na data de partida definitiva do titular
do território nacional, após o término de suas funções;
III - a legislação nacional será observada quanto aos cargos ou às funções privativos de
nacionais brasileiros;
IV - o reconhecimento de diplomas e títulos obtidos no exterior, quando necessário ao
exercício do cargo ou da função, dependerá da observância das normas e dos
procedimentos aplicáveis a nacionais brasileiros ou estrangeiros residentes;
V - na hipótese de profissões regulamentadas, serão atendidas as mesmas exigências
aplicáveis a nacionais brasileiros ou estrangeiros residentes; e
VI - os dependentes estarão sujeitos à legislação trabalhista, previdenciária e tributária
brasileira em relação à atividade exercida e recolherão os tributos e os encargos
decorrentes do exercício dessa atividade.
Art. 57. O visto de cortesia poderá ser concedido:
I - às personalidades e às autoridades estrangeiras em viagem não oficial ao País;
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II - aos companheiros, aos dependentes e aos familiares em linha direta que não sejam
beneficiários do visto de que trata o § 2º do art. 53;
III - aos empregados particulares de beneficiário de visto diplomático, oficial ou de
cortesia;
IV - aos trabalhadores domésticos de missão estrangeira sediada no País;
V - aos artistas e aos desportistas estrangeiros que venham ao País para evento gratuito,
de caráter eminentemente cultural, sem percepção de honorários no território brasileiro,
sob requisição formal de missão diplomática estrangeira ou de organização
internacional de que o País seja parte;
VI - excepcionalmente, a critério do Ministério das Relações Exteriores, a outras
pessoas não elencadas nas demais hipóteses previstas neste artigo.
§ 1º O empregado particular ou o trabalhador doméstico titular de visto de cortesia somente
poderá exercer atividade remunerada para o empregador a que esteja vinculado, sob o amparo da
legislação trabalhista brasileira, nos termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
§ 2º O empregador de portador de visto de cortesia será responsável pela saída de seu
empregado particular ou de seu trabalhador doméstico do território nacional, no prazo de trinta dias,
contado da data em que o vínculo empregatício cessar.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO E DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO IMIGRANTE E DOS DETENTORES DE
VISTOS DIPLOMÁTICO, OFICIAL E DE CORTESIA
Seção I
Disposições gerais
Art. 58. Compete à Polícia Federal:
I - organizar, manter e gerir os processos de identificação civil do imigrante;
II- produzir a Carteira de Registro Nacional Migratório; e
III - administrar a base de dados relativa ao Registro Nacional Migratório.
Art. 59. Compete ao Ministério das Relações Exteriores:
I - organizar, manter e gerir os processos de identificação civil dos detentores de vistos
diplomático, oficial e de cortesia;
II - produzir o documento de identidade dos detentores de vistos diplomático, oficial e
de cortesia; e
III - administrar a base cadastral dos detentores de vistos diplomático, oficial e de
cortesia.
Art. 60. O Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal integrarão, em meio
eletrônico, as suas bases de dados relacionadas ao registro de estrangeiros.
Art. 61. O pedido de registro é individual.
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Parágrafo único: Na hipótese de pessoa incapaz, o pedido será feito por representante ou
assistente legal.
Seção II
Do registro e da identificação civil do imigrante detentor de visto temporário ou de autorização
de residência
Art. 62. O registro consiste na inserção de dados em sistema próprio da Polícia Federal,
mediante a identificação civil por dados biográficos e biométricos.
§ 1º O registro de que trata o caput será obrigatório a todo imigrante detentor de visto
temporário ou de autorização de residência.
§ 2º A inserção de que trata o caput gerará número único de Registro Nacional Migratório, que
garantirá ao imigrante o pleno exercício dos atos da vida civil.
Art. 63. A Carteira de Registro Nacional Migratório será fornecida ao imigrante registrado, da
qual constará o número único de Registro Nacional Migratório.
§ 1º Não expedida a Carteira de Registro Nacional Migratório, o imigrante registrado
apresentará o protocolo recebido, quando de sua solicitação, acompanhado do documento de viagem
ou de outro documento de identificação estabelecido em ato do Ministro de Estado do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, e terá garantido os direitos previstos na Lei nº 13.445, de 2017, pelo prazo
de até cento e oitenta dias, prorrogável pela Polícia Federal, sem ônus para o solicitante.
§ 2º A Carteira de Registro Nacional Migratório poderá ser expedida em meio eletrônico, nos
termos estabelecidos em ato da Polícia Federal, sem prejuízo da emissão do documento em suporte
físico.
Art. 64. O imigrante de visto temporário que tenha ingressado no País deverá proceder à
solicitação de registro no prazo de noventa dias, contado da data de ingresso no País, sob pena de
aplicação da sanção prevista no inciso III do caput do art. 307.
§ 1º Na hipótese de empregado doméstico, o registro deverá ocorrer no prazo de trinta dias,
contado da data de ingresso no País, com a comprovação da anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social e do registro na Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas - e-Social.
§ 2º Na hipótese de não comprovação da anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social
e do registro no e-Social no prazo de que trata o § 1º, a Polícia Federal realizará o registro do imigrante
e comunicará o Ministério do Trabalho.
Art. 65. O documento de viagem do imigrante com visto temporário válido é apto para
comprovar a sua identidade e demonstrar a regularidade de sua estada no País enquanto não houver
expirado o prazo para o registro, independentemente da expedição da Carteira de Registro Nacional
Migratório.
Art. 66. O imigrante a quem tenha sido deferido, no País, o pedido de autorização de residência
deverá proceder à solicitação de registro no prazo de trinta dias, contado da data da publicação do
deferimento do referido pedido, sob pena de aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do
art. 307.
Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput será feita preferencialmente por meio
eletrônico.
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Art. 67. O registro deverá ser solicitado:
I - em qualquer unidade da Polícia Federal em que haja atendimento a imigrantes, para
detentor de visto temporário ou com autorização de residência deferida na condição de
marítimo;
II - na unidade da Polícia Federal em que haja atendimento a imigrantes da circunscrição
onde esteja domiciliado o requerente com autorização de residência deferida no País
com fundamento em outra hipótese que não a de trabalho como marítimo; ou
III - na unidade da Polícia Federal em que haja atendimento a imigrantes do Município
onde o residente fronteiriço pretenda exercer os direitos a ele atribuídos pela Lei nº
13.445, de 2017.
§ 1º Observado o disposto na Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderão solicitar
registro na unidade da Polícia Federal mais próxima ao seu domicílio:
I - as pessoas com deficiência;
II - os idosos com idade igual ou superior a sessenta anos;
III - as gestantes;
IV - as lactantes;
V - as pessoas com criança de colo; e
VI - os obesos.
§ 2º A Polícia Federal poderá, por meio de requerimento e decisão fundamentada, em casos
excepcionais, permitir o registro do imigrante em unidades diferentes daquelas estabelecidas no caput.
Art. 68. O registro de dados biográficos do imigrante ocorrerá por meio da apresentação do
documento de viagem ou de outro documento de identificação aceito nos termos estabelecidos em ato
do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
§ 1º Na hipótese de a documentação apresentar contradições ou não conter dados de filiação, o
imigrante deverá apresentar:
I - certidão de nascimento;
II - certidão de casamento;
III - certidão consular do país de nacionalidade; ou
IV - justificação judicial.
§ 2º O registro e a identificação civil das pessoas que tiveram a condição de refugiado ou de
apátrida reconhecida, daquelas a quem foi concedido asilo ou daquelas beneficiadas com acolhida
humanitária poderão ser realizados com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser.
§ 3º A apresentação da documentação mencionada nos § 1º e § 2º deverá respeitar as regras de
legalização e tradução, inclusive aquelas constantes de tratados de que o País seja parte.
§ 4º Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública poderá estabelecer os requisitos
necessários ao registro referido no § 2º e à dispensa de legalização e tradução, nos termos da lei e dos
tratados firmados pelo País.
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Art. 69. Para fins de registro, o nome e a nacionalidade do imigrante serão aqueles constantes
da documentação apresentada, preferencialmente, o documento de viagem.
§ 1º Se o documento de identificação apresentado consignar o nome de forma abreviada, o
imigrante deverá comprovar a sua grafia por extenso com outro documento hábil.
§ 2º Se a nacionalidade houver sido consignada por organismo internacional ou por autoridade
de terceiro país, somente será anotada no registro se confirmada por meio da apresentação de
documento hábil ou por autoridade diplomática ou consular competente.
§ 3º Se a documentação apresentada omitir a nacionalidade do titular, o imigrante será
registrado:
I - como apátrida, em caso de ausência de nacionalidade; ou
II - como de nacionalidade indefinida, caso ela não possa ser comprovada na forma
estabelecida no § 2º.
§ 4º O imigrante poderá requerer, a qualquer tempo, a inclusão de seu nome social em seus
documentos oficiais. (Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 9.631, de 26 de dezembro de 2018)
§ 5º Os bancos de dados da administração pública conterão um campo destacado para “nome
social”, que será acompanhado do nome civil do imigrante e este será utilizado apenas para fins
administrativos internos. (Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 9.631, de 26 de dezembro de 2018)
Art. 70. No ato de registro, o imigrante deverá fornecer os seus dados relativos ao seu endereço
físico e, se possuir, ao seu endereço de correio eletrônico.
Parágrafo único. Caberá ao imigrante manter os dados a que se refere o caput atualizados.
Art. 71. Ressalvados o nome, a nacionalidade, a filiação e a data de nascimento, os demais
dados biográficos não constantes dos documentos apresentados serão atestados por meio de declaração
do próprio imigrante, que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas,
civis e penais aplicáveis.
Art. 72. O imigrante terá o ônus de instruir adequadamente o pedido de registro e de prestar
eventuais informações complementares que lhe forem solicitadas por meio de notificação.
§ 1º A notificação de que trata o caput será feita, preferencialmente, por meio eletrônico.
§ 2º Caberá ao imigrante, durante a tramitação do seu pedido de registro, acompanhar o envio
de notificações ao seu endereço eletrônico.
§ 3º A notificação realizada por meio eletrônico será simultaneamente publicada pela Polícia
Federal em seu sítio eletrônico.
§ 4º Na ausência de resposta do imigrante no prazo de trinta dias, contado da data da publicação
de que trata o § 3º, o processo de avaliação de seu pedido será extinto, sem prejuízo da utilização, em
novo processo, dos documentos que foram apresentados e ainda permaneçam válidos.
Art. 73. Da Carteira de Registro Nacional Migratório constará o prazo de residência do
imigrante, conforme estabelecido na autorização de residência obtida.
§ 1º A data de início da contagem do prazo de residência do imigrante que tenha ingressado
sob o amparo de visto temporário será a da primeira entrada no País após a sua concessão.
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§ 2º A data de início da contagem do prazo de residência do imigrante que tenha obtido
autorização de residência no País será a de requerimento do registro.
§ 3º Na hipótese de o imigrante que tenha obtido autorização de residência no Brasil não
solicitar o registro no prazo previsto no inciso IV do caput do art. 307, a data de início da contagem
do prazo de residência se dará após transcorrido o prazo de trinta dias, contado da data da publicação
da decisão que deferiu o requerimento de autorização de residência.
§ 4º Na hipótese de residência temporária, o prazo de vencimento da Carteira de Registro
Nacional Migratório coincidirá com o término do prazo da autorização de residência.
Art. 74. A Carteira de Registro Nacional Migratório terá a validade de nove anos, contados a
partir da data do registro, quando se tratar de residência por prazo indeterminado.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a validade da Carteira de Registro Nacional
Migratório será indeterminada quando o titular:
I - houver completado sessenta anos de idade até a data do vencimento do documento;
ou
II - for pessoa com deficiência.
Art. 75. Caberá alteração do Registro Nacional Migratório, por meio de requerimento do
imigrante endereçado à Polícia Federal, devidamente instruído com as provas documentais
necessárias, nas seguintes hipóteses:
I - casamento;
II - união estável;
III - anulação e nulidade de casamento, divórcio, separação judicial e dissolução de
união estável;
IV - aquisição de nacionalidade diversa daquela constante do registro; e
V - perda da nacionalidade constante do registro.
§ 1º Se a hipótese houver ocorrido em território estrangeiro, a documentação que a comprove
deverá respeitar as regras de legalização e tradução, em conformidade com os tratados de que o País
seja parte.
§ 2º Na hipótese de pessoa registrada como refugiada ou beneficiário de proteção ao apátrida,
as alterações referentes à nacionalidade serão comunicadas, preferencialmente por meio eletrônico, ao
Comitê Nacional para Refugiados e ao Ministério das Relações Exteriores.
Art. 76. Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 75, as alterações no registro que comportem
modificações do nome do imigrante serão feitas somente após decisão judicial.
Art. 77. Os erros materiais identificados no processamento do registro e na emissão da Carteira
de Registro Nacional Migratório serão retificados, de ofício, pela Polícia Federal.
Art. 78. Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre os procedimentos de registro
do detentor de visto temporário ou de autorização de residência e do residente fronteiriço e sobre a sua
alteração.
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Art. 79. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre o
processamento concomitante dos requerimentos de registro e de autorização de residência, nos casos
de sua competência.
Art. 80. Ato da Polícia Federal disporá sobre a expedição da Carteira de Registro Nacional
Migratório.
Parágrafo único. O ato a que se refere o caput definirá o modelo a ser adotado para a Carteira
de Registro Nacional Migratório.
Art. 81. Os Cartórios de Registro Civil remeterão mensalmente à Polícia Federal,
preferencialmente por meio eletrônico, informações acerca dos registros e do óbito de imigrantes.
Seção III
Do registro e da identificação civil dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia
Art. 82. O Ministério das Relações Exteriores realizará o registro e expedirá o documento de
identidade civil:
I - aos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia; e
II - aos portadores de passaporte diplomático, oficial ou de serviço que tenham
ingressado no País sob o amparo de acordo de dispensa de visto.
§ 1º O registro a que se refere o caput será obrigatório quando a estada do estrangeiro no País
for superior ao prazo de noventa dias e deverá ser solicitado nesse mesmo prazo, contado a partir da
data de ingresso no País.
§ 2º O Ministério das Relações Exteriores poderá expedir documento de identidade civil aos
estrangeiros que, por reunião familiar, sejam portadores de passaporte diplomático ou oficial
brasileiro.
§ 3º O documento emitido nos termos estabelecidos neste artigo terá validade no território
nacional e os seus portadores estarão dispensados da realização de registro junto à Polícia Federal.
§ 4º Na hipótese de agentes ou funcionários de Estado estrangeiro ou de organismo
internacional, o documento emitido nos termos dos incisos I e II do caput atestará a sua condição de
representante estrangeiro ou funcionário internacional.
§ 5º O documento emitido nos termos do caput conterá informações acerca de eventuais
privilégios e imunidades aos quais seus portadores façam jus, nos termos de tratados de que o País seja
parte.
Art. 83. Excepcionalmente, o Ministério das Relações Exteriores poderá conceder ao nacional
brasileiro, ou ao imigrante residente no País, documento de identificação que ateste a sua condição de
agente ou funcionário de Estado estrangeiro ou organismo internacional e eventuais privilégios e
imunidades dos quais seja detentor.
Art. 84. Caberá ao Ministério das Relações Exteriores manter registro das datas de início e
término dos privilégios e das imunidades aos quais façam jus as pessoas referidas nos art. 82 e art. 83
e de eventuais renúncias apresentadas pelas partes autorizadas a fazê-lo.
Art. 85. Ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores disporá sobre os procedimentos de
registro dos portadores de vistos diplomático, oficial e de cortesia.
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CAPÍTULO IV
DO RESIDENTE FRONTEIRIÇO
Art. 86. Ao residente fronteiriço poderá ser permitida a entrada em Município fronteiriço
brasileiro por meio da apresentação do documento de viagem válido ou da carteira de identidade
expedida por órgão oficial de identificação do país de sua nacionalidade.
Art. 87. Para facilitar a sua livre circulação, a autorização para a realização de atos da vida
civil poderá ser concedida ao residente fronteiriço, por meio de requerimento dirigido à Polícia
Federal.
Parágrafo único. O residente fronteiriço poderá optar por regime mais benéfico previsto em
tratado de que o País seja parte.
Art. 88. A autorização referida no caput do art. 87 indicará o Município fronteiriço no qual o
residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos pela Lei nº 13.445, de 2017.
§ 1º O residente fronteiriço detentor da autorização de que trata o caput gozará das garantias e
dos direitos assegurados pelo regime geral de migração da Lei nº 13.445, de 2017, observado o
disposto neste Decreto.
§ 2º O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado na
Carteira de Registro Nacional Migratório.
Art. 89. O residente fronteiriço que pretenda realizar atos da vida civil em Município
fronteiriço, inclusive atividade laboral e estudo, será registrado pela Polícia Federal e receberá a
Carteira de Registro Nacional Migratório, que o identificará e caracterizará a sua condição.
Parágrafo único. O registro será feito por meio de requerimento instruído com:
I - documento de viagem ou carteira de identidade expedida por órgão oficial de
identificação do país de nacionalidade do imigrante;
II - prova de residência habitual em Município fronteiriço de país vizinho;
III - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
IV - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país nos últimos cinco anos; e
V - recolhimento da taxa de expedição de carteira de estrangeiro fronteiriço, de que
trata o inciso V do caput do art. 2º da Lei Complementar no 89, de 18 de fevereiro de
1997.
Art. 90. A autorização para a realização de atos da vida civil ao residente fronteiriço poderá
ser concedida pelo prazo de cinco anos, prorrogável por igual período, por meio de requerimento, ao
final do qual a autorização por tempo indeterminado poderá ser concedida.
Art. 91. A autorização para a realização de atos da vida civil ao residente fronteiriço não será
concedida nas hipóteses previstas no art. 132 ou quando se enquadrar em, no mínimo, uma das
hipóteses de impedimento de ingresso definidos no art. 171.
Art. 92. O documento de residente fronteiriço será cancelado, a qualquer tempo, se o titular:
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I - houver fraudado documento ou utilizado documento falso para obtê-lo;
II - obtiver outra condição migratória;
III - sofrer condenação penal transitada em julgado, no País ou no exterior, desde que a
conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, excetuadas as infrações de
menor potencial ofensivo; ou
IV - exercer direito fora dos limites previstos na autorização a ele concedida.
Art. 93. O residente fronteiriço poderá requerer a expedição de Carteira de Trabalho e
Previdência Social e a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho, ao fornecer a Carteira de Trabalho e Previdência
Social ao residente fronteiriço, registrará nela a restrição de sua validade ao Município para o qual o
imigrante tenha sido autorizado pela Polícia Federal a exercer os direitos a ele atribuídos pela Lei nº
13.445, de 2017.
Art. 94. A autorização de que trata o art. 87 e a Carteira de Registro Nacional Migratório não
conferem ao residente fronteiriço o direito de residência no País, observado o disposto no Capítulo
VIII, nem autorizam o afastamento do limite territorial do Município objeto da autorização.
CAPÍTULO V
DA PROTEÇÃO DO APÁTRIDA E DA REDUÇÃO DA APATRIDIA
Art. 95. A apatridia será reconhecida à pessoa que não seja considerada como nacional por
nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas,
de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 2002.
Art. 96. O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se
o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações,
documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante e por órgãos e organismos nacionais e
internacionais.
§ 1º Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidirão as
garantias e os mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à:
I - Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº
4.246, de 2002;
II - Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto nº
50.215, de 28 de janeiro de 1961; e
III - Lei nº 9.474, de 1997.
§ 2º O processo de reconhecimento da condição de apátrida será iniciado por meio da
solicitação do interessado apresentada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ou às unidades da
Polícia Federal.
§ 3º A solicitação de reconhecimento da condição de apátrida será instruída com cópias dos
documentos de que o solicitante dispuser, sem prejuízo de diligências realizadas perante órgãos e
instituições nacionais ou internacionais a fim de comprovar as alegações.
§ 4º O solicitante de reconhecimento da condição de apátrida fará jus à autorização provisória
de residência, demonstrada por meio de protocolo, até a obtenção de resposta ao seu pedido.
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§ 5º O protocolo de que trata o § 4º permitirá o gozo de direitos no País, dentre os quais:
I - a expedição de carteira de trabalho provisória;
II - a inclusão no Cadastro de Pessoa Física; e
III - a abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco
Central do Brasil.
§ 6º Na hipótese de verificação de incidência de uma ou mais circunstâncias denegatórias do
reconhecimento da condição de apátrida, o Comitê Nacional para Refugiados deverá se manifestar.
§ 7º Após manifestação pelo Comitê Nacional para Refugiados, caberá ao Ministro de Estado
da Justiça e Segurança Pública, em decisão fundamentada, o reconhecimento ou não da condição de
apátrida, a qual será publicada no Diário Oficial da União e comunicada ao solicitante,
preferencialmente por meio eletrônico.
§ 8º O procedimento de reconhecimento de apatridia será estabelecido em ato do Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública, consultado o Comitê Nacional para Refugiados.
Art. 97. O ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para a solicitação
de reconhecimento da condição de apátrida e para a aplicação dos mecanismos de proteção da pessoa
apátrida e de redução da apatridia, hipótese em que não incidirá o disposto no art. 307, desde que, ao
final do procedimento, a condição de apátrida seja reconhecida.
Art. 98. O solicitante poderá, no próprio pedido, manifestar o seu interesse em obter a
nacionalidade brasileira, caso a sua condição de apátrida seja reconhecida.
Parágrafo único. Se o solicitante não houver manifestado interesse conforme previsto no
caput, caso a sua condição de apátrida seja reconhecida, o Ministério da Justiça e Segurança Pública
fará consulta sobre o seu desejo de adquirir a nacionalidade brasileira por meio da naturalização.
Art. 99. Reconhecida a condição de apátrida, na hipótese de o beneficiário optar pela
naturalização, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicará, no prazo de trinta dias, ato de
instauração de processo simplificado de naturalização com os atos necessários à sua efetivação.
Parágrafo único. O solicitante de naturalização deverá comprovar residência no território
nacional pelo prazo mínimo de dois anos, observadas as demais condições previstas nº art. 65 da Lei
nº 13.445, de 2017.
Art. 100. O apátrida reconhecido que não opte imediatamente pela naturalização terá a
autorização de residência concedida por prazo indeterminado.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, reconhecida a condição de apátrida, o
solicitante deverá comparecer a unidade da Polícia Federal para fins de registro.
Art. 101. Caberá recurso da decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida, no
prazo de dez dias, contado da data da notificação pessoal do solicitante, preferencialmente, por meio
eletrônico.
§ 1º Durante a tramitação do recurso, a estada no território nacional será permitida ao
solicitante.
§ 2º A pessoa cujo reconhecimento da condição de apátrida tenha sido denegado não será
devolvida a país onde sua vida, sua integridade pessoal ou sua liberdade estejam em risco.
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Art. 102. Os direitos atribuídos ao migrante relacionados no art. 4º da Lei nº 13.445, de 2017,
aplicam-se ao apátrida residente.
Art. 103. O reconhecimento da condição de apátrida assegurará os direitos e as garantias
previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246,
de 2002, além de outros direitos e garantias reconhecidos pelo País.
Art. 104. O direito de reunião familiar será reconhecido a partir do reconhecimento da condição
de apátrida.
Parágrafo único. A autorização provisória de residência concedida ao solicitante de
reconhecimento da condição de apátrida será estendida aos familiares a que se refere o art. 153, desde
que se encontrem no território nacional.
Art. 105. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica do apátrida será
considerada pelos órgãos da administração pública federal quando da necessidade de apresentação de
documentos emitidos por seu país de origem ou por sua representação diplomática ou consular.
Art. 106. As seguintes hipóteses implicam perda da proteção do apátrida conferida pela Lei nº
13.445, de 2017:
I - a renúncia à proteção conferida pelo País;
II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição
de apátrida; ou
III - a existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento,
teriam ensejado decisão negativa.
Parágrafo único. A perda da proteção do apátrida prevista no caput será declarada pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública, após manifestação do Comitê Nacional para Refugiados, e
publicada no Diário Oficial da União.
Art. 107. A condição de apátrida será cessada com:
I - a naturalização no País do beneficiário da proteção;
II - o reconhecimento como nacional por outro Estado; ou
III - a aquisição de nacionalidade diversa da brasileira.
§ 1º A cessação da condição de apátrida implicará perda da proteção conferida pela Lei nº
13.445, de 2017.
§ 2º A autorização de residência concedida anteriormente ao solicitante ou ao beneficiário de
proteção ao apátrida que se enquadre nas hipóteses de cessação da condição de apátrida previstas nos
incisos II e III do caput permanecerá válida pelo prazo de noventa dias.
§ 3º A cessação da condição de apátrida nas hipóteses previstas nos incisos II e III do caput
não impedirá a solicitação de nova autorização de residência, observado o disposto no Capítulo VIII.
CAPÍTULO VI
DO ASILO POLÍTICO
Art. 108. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático
ou territorial e será concedido como instrumento de proteção à pessoa que se encontre perseguida em
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um Estado por suas crenças, opiniões e filiação política ou por atos que possam ser considerados delitos
políticos.
Parágrafo único. Nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998,
promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 2002, não será concedido asilo a quem tenha cometido:
I - crime de genocídio;
II - crime contra a humanidade;
III - crime de guerra; ou
IV - crime de agressão.
Art. 109. O asilo político poderá ser:
I - diplomático, quando solicitado no exterior em legações, navios de guerra e
acampamentos ou aeronaves militares brasileiros; ou
II - territorial, quando solicitado em qualquer ponto do território nacional, perante
unidade da Polícia Federal ou representação regional do Ministério das Relações
Exteriores.
§ 1º Considera-se legação a sede de toda missão diplomática ordinária e, quando o número de
solicitantes de asilo exceder a capacidade normal dos edifícios, a residência dos chefes de missão e os
locais por eles destinados para esse fim.
§ 2º O pedido de asilo territorial recebido pelas unidades da Polícia Federal será encaminhado
ao Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º O ingresso irregular no território nacional não constituirá impedimento para a solicitação
de asilo e para a aplicação dos mecanismos de proteção, hipótese em que não incidirá o disposto no
art. 307, desde que, ao final do procedimento, a condição de asilado seja reconhecida.
Art. 110. O asilo diplomático consiste na proteção ofertada pelo Estado brasileiro e na
condução do asilado estritamente até o território nacional, em consonância com o disposto na
Convenção Internacional sobre Asilo Diplomático, promulgada pelo Decreto nº 42.628, de 13 de
novembro de 1957.
§ 1º Compete à autoridade máxima presente no local de solicitação de asilo diplomático zelar
pela integridade do solicitante de asilo e estabelecer, em conjunto com a Secretaria de Estado das
Relações Exteriores, as condições e as regras para a sua permanência no local de solicitação e os canais
de comunicação com o Estado territorial, a fim de solicitar salvo-conduto que permita ao solicitante
de asilo acessar o território nacional.
§ 2º Considera-se Estado territorial aquele em cujo território esteja situado o local de solicitação
de asilo diplomático.
§ 3º A saída não autorizada do local designado pela autoridade de que trata o caput implicará
a renúncia ao asilo diplomático.
§ 4º Após a chegada ao território nacional, o beneficiário de asilo diplomático será
imediatamente informado sobre a necessidade de registro da sua condição.
Art. 111. O asilo territorial é ato discricionário e observará o disposto na Convenção
Internacional sobre Asilo Territorial promulgada pelo Decreto nº 55.929, de 19 de abril de 1965, e os
elementos impeditivos constantes da legislação migratória.
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Art. 112. Compete ao Presidente da República decidir sobre o pedido de asilo político e sobre
a revogação de sua concessão, consultado o Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 113. Em nenhuma hipótese, a retirada compulsória decorrente de decisão denegatória de
solicitação de asilo político ou revogatória da sua concessão será executada para território onde a vida
e a integridade do imigrante possam ser ameaçadas.
Art. 114. O ato de concessão do asilo político disporá sobre as condições e os deveres a serem
observados pelo asilado.
Art. 115. O asilado deverá se apresentar à Polícia Federal para fins de registro de sua condição
migratória no prazo de trinta dias, contado da data da publicação do ato de concessão do asilo político.
Art. 116. O solicitante de asilo político fará jus à autorização provisória de residência,
demonstrada por meio de protocolo, até a obtenção de resposta do seu pedido.
Parágrafo único. O protocolo previsto no caput permitirá o gozo de direitos no País, dentre
os quais:
I - a expedição de carteira de trabalho provisória;
II - a inclusão no Cadastro de Pessoa Física; e
III - a abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco
Central do Brasil.
Art. 117. O direito de reunião familiar será reconhecido a partir da concessão do asilo político.
Parágrafo único. A autorização provisória de residência concedida ao solicitante de asilo
político será estendida aos familiares a que se refere o art. 153, desde que se encontrem no território
nacional.
Art. 118. A saída do País sem prévia comunicação ao Ministério das Relações Exteriores
implicará renúncia ao asilo político.
Parágrafo único. O solicitante de asilo político deverá solicitar autorização prévia ao Ministro
das Relações Exteriores para saída do País, sob pena de arquivamento de sua solicitação.
CAPÍTULO VII
DO REFÚGIO
Art. 119. O reconhecimento da condição de refugiado seguirá os critérios estabelecidos na Lei
nº 9.474, de 1997.
§ 1º Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de refugiado incidirão
as garantias e os mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social decorrentes da Convenção
relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 1961, e da Lei
nº 13.445, de 2017.
§ 2º O solicitante de reconhecimento da condição de refugiado receberá o Documento
Provisório de Registro Nacional Migratório, nos termos do disposto no Decreto nº 9.277, de 5 de
fevereiro de 2018. (Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 9.277, de 5 de fevereiro de 2018)
§ 3º O protocolo de que trata § 2º permitirá o gozo de direitos no País, dentre os quais:
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I - a expedição de carteira de trabalho provisória;
II - a inclusão no Cadastro de Pessoa Física; e
III - a abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco
Central do Brasil.
§ 4º O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da condição
de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados,
considerada a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados.
Art. 120. O ingresso irregular no território nacional não constituirá impedimento para a
solicitação de reconhecimento da condição de refugiado e para a aplicação dos mecanismos de
proteção da pessoa refugiada, hipótese em que não incidirá o disposto no art. 307, desde que, ao final
do procedimento, a condição de refugiado seja reconhecida.
Art. 121. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica do refugiado será
considerada pelos órgãos da administração pública federal quando da necessidade de apresentação de
documentos emitidos por seu país de origem ou por sua representação diplomática ou consular.
Art. 122. As solicitações de refúgio terão prioridade de avaliação e decisão na hipótese de
existir contra o solicitante procedimento do qual possa resultar a aplicação de medida de retirada
compulsória.
CAPÍTULO VIII
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Seção I
Disposições gerais
Art. 123. O imigrante, o residente fronteiriço e o visitante, por meio de requerimento, poderão
solicitar autorização de residência no território nacional.
§ 1º A autorização de residência poderá ser concedida independentemente da situação
migratória, desde que cumpridos os requisitos da modalidade pretendida.
§ 2º A posse ou a propriedade de bem no País não conferirá o direito de obter autorização de
residência no território nacional, sem prejuízo do disposto sobre a autorização de residência para
realização de investimento.
Art. 124. O visto de visita ou de cortesia poderá ser transformado em autorização de residência
por meio de requerimento.
§ 1º O requerente comprovará a condição migratória de visitante ou de titular de visto de
cortesia e o atendimento aos requisitos exigidos para a concessão de autorização de residência.
§ 2º A decisão de transformação caberá à autoridade competente para avaliar a hipótese de
autorização de residência pretendida.
Art. 125. O visto diplomático ou oficial poderá ser transformado em autorização de residência
por meio de requerimento.
§ 1º O requerente comprovará que a sua condição migratória fundamenta-se na concessão de
visto diplomático ou oficial e o atendimento aos requisitos exigidos para a concessão de autorização
de residência.
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§ 2º A decisão de transformação caberá à autoridade competente para avaliar a hipótese de
autorização de residência pretendida, consultado o Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º A transformação de que trata este artigo importará a cessação das prerrogativas, dos
privilégios e das imunidades decorrentes dos vistos anteriores.
§ 4º Excepcionalmente, nas hipóteses de transformação previstas neste artigo, o cumprimento
dos requisitos para a obtenção da autorização de residência poderá ser dispensado, mediante
recomendação do Ministério das Relações Exteriores, observadas as hipóteses de denegação de
autorização de residência com fundamento nos incisos I, II, III, IV e IX do caput do art. 171.
Art. 126. As hipóteses de negativa de concessão e de denegação de autorização de residência
aplicam-se ao procedimento de transformação de vistos em autorização de residência.
Art. 127. Os pedidos de autorização de residência serão endereçados ao Ministério da Justiça
e Segurança Pública, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1º.
§ 1º Observado o disposto no art. 142, os pedidos de autorização de residência serão
endereçados ao Ministério do Trabalho quando fundamentados nas seguintes hipóteses:
I - em pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;
II - em trabalho ou oferta de trabalho;
III - na realização de investimento;
IV - na realização de atividade de relevância econômica, social, científica, tecnológica
ou cultural;
V - na prática de atividade religiosa; e
VI - no serviço voluntário.
§ 2º Os pedidos de autorização de residência serão apresentados, preferencialmente, por meio
eletrônico.
Art. 128. O pedido de autorização de residência é individual.
Parágrafo único: Na hipótese de pessoa incapaz, o pedido será feito por representante ou
assistente legal.
Art. 129. Para instruir o pedido de autorização de residência, o imigrante deverá apresentar,
sem prejuízo de outros documentos requeridos em ato do Ministro de Estado competente pelo
recebimento da solicitação:
I - requerimento de que conste a identificação, a filiação, a data e o local de nascimento
e a indicação de endereço e demais meios de contato;
II - documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade e
a sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
III - documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por
tradutor público juramentado, exceto se a informação já constar do documento a que se
refere o inciso II;
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IV - comprovante de recolhimento das taxas migratórias, quando aplicável;
V - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos; e
VI - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência.
§ 1º Para fins de instrução de pedido de nova autorização de residência ou de renovação de
prazo de autorização de residência, poderá ser apresentado o documento a que se refere o inciso II do
caput ou documento emitido por órgão público brasileiro que comprove a identidade do imigrante,
mesmo que este tenha data de validade expirada.
§ 2º A legalização e a tradução de que tratam o inciso III do caput poderão ser dispensadas se
assim disposto em tratados de que o País seja parte.
§ 3º A tramitação de pedido de autorização de residência ficará condicionada ao pagamento
das multas aplicadas com fundamento no disposto neste Decreto.
Art. 130. Nova autorização de residência temporária poderá ser concedida por meio de
requerimento.
§ 1º O pedido de nova autorização de residência com amparo legal diverso da autorização de
residência anterior implicará a renúncia à condição migratória pretérita.
§ 2º O requerimento de nova autorização de residência, após o vencimento do prazo da
autorização anterior, implicará a aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 307.
Subseção I
Das taxas
Anexo:

Art. 131. As seguintes taxas serão cobradas, em conformidade com a tabela que consta do
I - pelo processamento e pela avaliação de pedidos de autorização de residência;
II - pela emissão de cédula de identidade de imigrante de que constarão o prazo de
autorização de residência e o número do Registro Nacional Migratório; e
III - pela transformação de vistos de visita, diplomático, oficial e de cortesia em
autorização de residência.

§ 1º A cobrança das taxas previstas neste artigo observará o disposto nos acordos internacionais
de que o País seja parte.
§ 2º A taxa prevista no inciso I do caput não será cobrada do imigrante portador de visto
temporário, desde que a sua residência tenha a mesma finalidade do visto já concedido.
§ 3º A renovação dos prazos de autorização de residência não ensejará a cobrança da taxa
prevista no inciso I do caput.
§ 4º Os valores das taxas de que trata o caput poderão ser ajustados pelo órgão competente da
administração pública federal, de forma a preservar o interesse nacional ou a assegurar a reciprocidade
de tratamento.
97

Subseção II
Da negativa de concessão, da denegação, da perda e do cancelamento da autorização de
residência
Art. 132. A autorização de residência não será concedida à pessoa condenada criminalmente
no País ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na
legislação penal brasileira, ressalvados as hipóteses em que:
I - a conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo;
II - o prazo de cinco anos, após a extinção da pena, tenha transcorrido;
III - o crime a que o imigrante tenha sido condenado no exterior não seja passível de
extradição ou a punibilidade segundo a lei brasileira esteja extinta; ou
IV - o pedido de autorização de residência se fundamente em:
a) tratamento de saúde;
b) acolhida humanitária;
c) reunião familiar;
d) tratado em matéria de residência e livre circulação; ou
e) cumprimento de pena no País.
Parágrafo único. O disposto no caput não impedirá a progressão de regime de cumprimento
de pena, nos termos estabelecidos na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal,
hipótese em que a pessoa ficará autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de
cumprimento de pena.
Art. 133. A autorização de residência poderá ser negada à pessoa:
I - anteriormente expulsa do País, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
II - nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de
1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 2002, condenada ou respondendo a
processo por:
a) crime de genocídio;
b) crime contra a humanidade;
c) crime de guerra; ou
d) crime de agressão;
III - condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de
extradição segundo a lei brasileira;
IV - que tenha nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por
compromisso assumido pelo País perante organismo internacional; e
V - que tenha praticado ato contrário aos princípios ou aos objetivos dispostos na
Constituição.
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Art. 134. Caberá recurso da decisão que negar a autorização de residência, no prazo de dez
dias, contados da data da ciência do imigrante, assegurados os princípios do contraditório e da ampla
defesa e aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 135. A perda da autorização de residência será decretada nas seguintes hipóteses:
I - cessação do fundamento que embasou a autorização de residência;
II - obtenção de autorização de residência com fundamento em outra hipótese; e
III - ausência do País por período superior a dois anos sem apresentação de justificativa.
§ 1º O imigrante deverá comunicar à Polícia Federal sempre que deixar de possuir as condições
que embasaram a concessão de sua autorização de residência durante a sua vigência.
§ 2º O disposto no inciso I do caput não impede o imigrante de solicitar autorização de
residência com fundamento em outra hipótese.
Art. 136. A autorização de residência será cancelada, a qualquer tempo, nas seguintes
hipóteses:
I - fraude;
II - ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, ingresso ou autorização de
residência no País;
III - quando a informação acerca da condenação prevista nos incisos II e III do caput
do art. 133 seja conhecida após a concessão da autorização de residência; ou
IV - se constatado que o nome do requerente encontrava-se em lista a que se refere o
inciso IV do caput do art. 133 na data da autorização de residência.
Art. 137. A decretação da perda e o cancelamento da autorização de residência serão
precedidos de procedimento administrativo no qual serão observados os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Art. 138. Os procedimentos de decretação da perda e do cancelamento da autorização de residência
serão instaurados em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública ou do Trabalho, conforme
o caso, e instruídos, de imediato, com o termo de notificação do imigrante.
§ 1º O ato a que se refere o caput conterá relato do fato motivador da decretação da perda ou do
cancelamento da autorização de residência e a sua fundamentação legal, e determinará que o imigrante seja
notificado de imediato e, preferencialmente, por meio eletrônico.
§ 2º Nas hipóteses de perda ou cancelamento da autorização de residência para fins de trabalho, o
empregador poderá ser notificado, observado o disposto no § 1º.
§ 3º Na hipótese de o imigrante não ser encontrado, a administração pública federal dará
publicidade à instauração do procedimento administrativo de decretação da perda ou do cancelamento da
autorização de residência em sítio eletrônico e tal publicação será considerada como notificação para todos
os atos do referido procedimento.
§ 4º O imigrante terá o prazo de dez dias para apresentação de defesa no procedimento
administrativo.
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§ 5º O imigrante que, regularmente notificado, não apresentar defesa no prazo a que se refere o §
4º será considerado revel.
§ 6º O imigrante poderá, por meios próprios ou por meio de defensor constituído, apresentar defesa
no prazo estabelecido no § 4º e fazer uso dos meios e dos recursos admitidos em direito, inclusive tradutor
ou intérprete.
Art. 139. A decisão quanto à decretação da perda ou do cancelamento da autorização de residência
caberá ao órgão que a houver concedido.
§ 1º O imigrante terá o prazo de dez dias para interpor recurso contra a decisão de que trata o caput.
§ 2º Encerrado o procedimento administrativo e decretada a perda ou o cancelamento definitivo da
autorização de residência, o imigrante será notificado nos termos estabelecidos no art. 176.
Art. 140. No procedimento administrativo de que trata o art. 177, os documentos e as provas
constantes de procedimentos de decretação da perda ou do cancelamento da autorização de residência
poderão ser utilizados.
Art. 141. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e do Trabalho
disporão sobre os procedimentos administrativos referentes ao cancelamento e à perda de autorização de
residência e ao recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência.

Seção II
Das hipóteses de autorização de residência
Art. 142. O requerimento de autorização de residência poderá ter como fundamento as
seguintes hipóteses:
I - a residência tenha como finalidade:
a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;
b) tratamento de saúde;
c) acolhida humanitária;
d) estudo;
e) trabalho;
f) férias-trabalho;
g) prática de atividade religiosa;
h) serviço voluntário;
i) realização de investimento;
j) realização de atividade com relevância econômica, social, científica,
tecnológica ou cultural; ou
k) reunião familiar;
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II - a pessoa:
a) seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação;
b) possua oferta de trabalho comprovada;
c) já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os
requisitos para readquiri-la;
d) seja beneficiária de refúgio, asilo ou proteção ao apátrida;
e) que não tenha atingido a maioridade civil, nacional de outro país ou apátrida,
desacompanhado ou abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras ou
no território nacional;
f) tenha sido vítima de tráfico de pessoas, trabalho escravo ou violação de direito
agravada por sua condição migratória;
g) esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no País; ou
h) seja anteriormente beneficiada com autorização de residência, observado o
disposto no art. 160; ou
III - o imigrante atenda a interesses da política migratória nacional.
§ 1º A autorização de residência ao imigrante poderá ser concedida com fundamento em apenas
uma das hipóteses previstas no caput.
§ 2º A autorização de residência com fundamento nas hipóteses elencadas nas alíneas “a”, “c”,
“e”, “g”, “h” e “j” do inciso I do caput e na alínea “b” do inciso II do caput poderá ser concedida
inicialmente pelo prazo de até dois anos.
§ 3º Decorrido o prazo de residência previsto no § 1º, o órgão que concedeu a autorização de
residência inicial poderá, por meio de requerimento do imigrante, promover a renovação do prazo
inicial de residência pelo período de até dois anos ou a alteração do prazo de residência para prazo
indeterminado.
§ 4º Quando o contrato do imigrante junto a instituição de pesquisa, ensino ou extensão
acadêmica for por prazo indeterminado, a autorização de residência por prazo indeterminado poderá
ser, excepcionalmente, concedida.
§ 5º A autorização de residência para exercer cargo, função ou atribuição será concedida por
prazo indeterminado quando a legislação brasileira assim exigir.
Art. 143. A autorização de residência para fins de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica
poderá ser concedida ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com instituição de pesquisa ou
de ensino brasileira, exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior compatível
ou reconhecimento científico equivalente.
§ 1º A autorização de residência para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica com vínculo
empregatício no País será concedida ao imigrante que comprovar oferta de trabalho, caracterizada por
meio de contrato de trabalho ou de prestação de serviços celebrado com instituição de pesquisa ou de
ensino brasileira.
101

§ 2º A autorização de residência para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica sem vínculo
empregatício no País será concedida ao imigrante detentor de bolsa ou auxílio em uma das modalidades
previstas no caput, quando o prazo de vigência da bolsa for superior a noventa dias.
§ 3º O imigrante que possua vínculo institucional exclusivamente no exterior e pretenda
realizar atividade de pesquisa, ensino ou de extensão acadêmica subsidiada por instituição de pesquisa
ou de ensino estrangeira enquadra-se na hipótese prevista no § 2º, desde que em parceria com
instituição brasileira.
§ 4º O imigrante que se encontre no País sob o amparo da autorização de residência de que
trata o caput, sem vínculo empregatício no País, por prazo superior a noventa dias, poderá exercer
atividade remunerada no País, desde que relacionada à área de pesquisa, de ensino ou de extensão
acadêmica.
§ 5º O requerimento de autorização de residência com fundamento em pesquisa, ensino ou
extensão acadêmica deverá respeitar os requisitos, as condições, os prazos e os procedimentos
previstos em resolução do Conselho Nacional de Imigração.
Art. 144. A autorização de residência para fins de tratamento de saúde poderá ser concedida
ao imigrante e ao seu acompanhante, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência
suficientes.
§ 1º Excepcionalmente, a autorização de residência poderá ser concedida a mais de um
acompanhante, ainda que não cumpridos os requisitos de reunião familiar, desde que comprovada a
necessidade médica.
§ 2º A autorização de residência com fundamento na hipótese elencada neste artigo poderá ser
concedida inicialmente pelo prazo de até um ano.
§ 3º O imigrante poderá requerer a renovação do prazo da autorização de residência até que o
tratamento de saúde seja concluído.
§ 4º A autorização de residência para fins de tratamento de saúde, sem prejuízo do direito à
saúde dos imigrantes estabelecidos no País, estará condicionada à comprovação de meios de
subsistência suficientes para custear o seu tratamento e a manutenção do imigrante e do seu
acompanhante durante o período em que o tratamento for realizado, por recurso próprio, seguro de
saúde válido no território nacional ou certificado de prestação de serviço de saúde previsto em tratado
de que o País seja parte.
§ 5º Os titulares da autorização de residência de que trata o caput não terão direito de exercer
atividade remunerada no País.
§ 6º O requerimento de autorização de residência para fins de tratamento de saúde deverá
respeitar os requisitos estabelecidos em ato conjunto do Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública e das Relações Exteriores.
Art. 145. A autorização de residência para fins de acolhida humanitária poderá ser concedida
ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de:
I - instabilidade institucional grave ou iminente;
II - conflito armado;
III - calamidade de grande proporção;
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IV - desastre ambiental; ou
V - violação grave aos direitos humanos ou ao direito internacional humanitário.
§ 1º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações
Exteriores e do Trabalho estabelecerá os requisitos para a concessão de autorização de residência com
fundamento em acolhida humanitária, a renovação do prazo da residência e a sua alteração para prazo
indeterminado.
§ 2º A possibilidade de livre exercício de atividade laboral será reconhecida ao imigrante a
quem se tenha sido concedida a autorização de residência de que trata o caput, nos termos da legislação
vigente.
Art. 146. A autorização de residência para fins de estudo poderá ser concedida ao imigrante
que pretenda frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de estudo ou de pesquisa.
§ 1º A autorização de residência para fins de estudo habilitará o imigrante a realizar as
atividades previstas no caput vinculadas a instituição de ensino definida.
§ 2º A autorização de residência com fundamento na hipótese elencada neste artigo poderá ser
concedida inicialmente pelo prazo de até um ano.
§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o imigrante poderá requerer a renovação até que o curso
seja concluído, desde que apresente comprovante de matrícula e aproveitamento escolar, além de
meios de subsistência, sem prejuízo de outros documentos exigidos pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
§ 4º A mudança de curso e estabelecimento de ensino será autorizada, desde que a Polícia
Federal seja comunicada para fins de atualização cadastral.
§ 5º A instituição de ensino da qual o imigrante tenha se desligado deverá comunicar o fato à
Polícia Federal no prazo de trinta dias, contado da data do desligamento.
§ 6º O exercício de atividade remunerada será permitido ao imigrante a quem se tenha sido
concedida a autorização de residência de que trata o caput, desde que compatível com a carga horária
do estudo, nos termos da legislação vigente.
§ 7º O requerimento de autorização de residência para fins de estudo deverá respeitar os
requisitos estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das
Relações Exteriores.
Art. 147. A autorização de residência para fins de trabalho poderá ser concedida ao imigrante
que exerça atividade laboral, com ou sem vínculo empregatício no País.
§ 1º A autorização de residência para trabalho com vínculo empregatício será concedida por
meio da comprovação de oferta de trabalho no País, observado o seguinte:
I - a oferta de trabalho é caracterizada por meio de contrato individual de trabalho ou
de contrato de prestação de serviços; e
II - os marítimos imigrantes a bordo de embarcação de bandeira brasileira deverão
possuir contrato individual de trabalho no País.
§ 2º A autorização de residência para trabalho sem vínculo empregatício será concedida por
meio da comprovação de oferta de trabalho no País, quando se tratar das seguintes atividades:
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I - prestação de serviço ou auxílio técnico ao Governo brasileiro;
II - prestação de serviço em razão de acordo de cooperação internacional;
III - prestação de serviço de assistência técnica ou transferência de tecnologia;
IV - representação, no País, de instituição financeira ou assemelhada sediada no
exterior;
V - representação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos;
VI - recebimento de treinamento profissional junto a subsidiária, filial ou matriz
brasileira;
VII - atuação como marítimo: (Inciso com redação dada pelo Decreto nº 9.500, de 10
de setembro de 2018)
a) a bordo de embarcação estrangeira em viagem de longo curso ou em cruzeiros
marítimos ou fluviais pela costa brasileira e a permanência for por prazo
superior a cento e oitenta dias a cada ano migratório; e (Alínea acrescida pelo
Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
b) a bordo de outras embarcações ou plataformas não mencionadas na alínea “a”
e a permanência for por prazo superior a noventa dias a cada ano migratório;
(Alínea acrescida pelo Decreto nº 9.500, de 10 de setembro de 2018)
VIII - realização de estágio profissional ou intercâmbio profissional;
IX - exercício de cargo, função ou atribuição que exija, em razão da legislação brasileira, a
residência por prazo indeterminado;
X - realização de atividade como correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou
agência noticiosa estrangeira; e
XI - realização de auditoria ou consultoria com prazo de estada superior a noventa dias.
§ 3º Para a aplicação do inciso VII do § 2º, consideram-se embarcações ou plataformas estrangeiras,
entre outras, aquelas utilizadas em navegação de apoio marítimo, de exploração ou prospecção, navegação
de cabotagem, levantamento geofísico, dragas e embarcações de pesca.
§ 4º Será dispensada a oferta de trabalho de que trata o caput e considerada a comprovação de
titulação em curso de ensino superior ou equivalente, na hipótese de capacidades profissionais estratégicas
para o País, conforme disposto em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública,
Relações Exteriores e do Trabalho, consultado o Conselho Nacional de Imigração.
§ 5º Para fins de atração de mão de obra em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional ou
com déficit de competências profissionais para o País, ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e
Segurança Pública, Relações Exteriores e do Trabalho, consultado o Conselho Nacional de Imigração,
estabelecerá condições simplificadas para a autorização de residência para fins de trabalho.
§ 6º A possibilidade de modificação do local de exercício de sua atividade laboral, na mesma
empresa ou no mesmo grupo econômico, será reconhecida ao imigrante a quem tenha sido concedida a
autorização de residência para fins de trabalho, por meio de comunicação ao Ministério do Trabalho.
§ 7º O imigrante deverá requerer autorização ao Ministério do Trabalho se pretender exercer
atividade junto a empregador diverso daquele que o contratou inicialmente, durante a residência por tempo
determinado, por meio de pedido fundamentado e instruído com o novo contrato de trabalho firmado.
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§ 8º Após decisão quanto à mudança de empregador de que trata o § 7º, o Ministério do Trabalho
comunicará a Polícia Federal para fins de atualização de registro.
§ 9º O requerimento de autorização de residência com fundamento em trabalho deverá respeitar os
requisitos, as condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho Nacional
de Imigração.
Art. 148. A autorização de residência para fins de férias-trabalho poderá ser concedida ao imigrante
maior de dezesseis anos que seja nacional de país que conceda benefício idêntico ao nacional brasileiro,
em termos definidos pelo Ministério das Relações Exteriores por meio de comunicação diplomática.
Parágrafo único. A autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo somente
poderá ser concedida ao portador de visto temporário de férias-trabalho.
Art. 149. A autorização de residência para prática de atividades religiosas poderá ser concedida a:
I - ministro de confissão religiosa;

II - membro de instituto de vida consagrada ou confessional; ou
III - membro de ordem religiosa.
§ 1º O requerimento de autorização de residência para prática de atividades religiosas deverá
respeitar os requisitos, as condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do
Conselho Nacional de Imigração.
§ 2º O pedido de renovação do prazo de residência ou a sua alteração para prazo indeterminado,
observadas as condições estabelecidas neste artigo, será instruído com a comprovação das práticas de
atividades religiosas por aqueles a que refere o caput.
Art. 150. A autorização de residência para prestação de serviço voluntário junto a entidade de
direito público ou privado sem fins lucrativos, ou a organização vinculada a governo estrangeiro,
poderá ser concedida desde que não haja vínculo empregatício e nem remuneração de qualquer espécie.
§ 1º O requerimento de autorização de residência para prestação de serviço voluntário deverá
respeitar os requisitos, as condições, os prazos e os procedimentos estabelecidos em resolução do
Conselho Nacional de Imigração.
§ 2º O pedido de renovação do prazo de residência ou a sua alteração para prazo indeterminado
com fundamento na hipótese prevista neste artigo deverá ser instruído com a prova da continuidade da
prestação de serviço voluntário.
Art. 151. A autorização de residência para fins de realização de investimento poderá ser
concedida ao imigrante pessoa física que pretenda realizar ou já realize, com recursos próprios de
origem externa, investimento em pessoa jurídica no País, em projeto com potencial para geração de
empregos ou de renda no País.
§ 1º Entende-se por investimento em pessoa jurídica no País:
I - investimento de origem externa em empresa brasileira, conforme regulamentação do
Banco Central do Brasil;
II - constituição de sociedade simples ou empresária; e
III - outras hipóteses previstas nas políticas de atração de investimentos externos.
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§ 2º A autorização prevista no caput poderá ser concedida ao imigrante administrador, gerente,
diretor ou executivo com poderes de gestão, que venha ou esteja no País para representar sociedade
civil ou comercial, grupo ou conglomerado econômico que realize investimento externo em empresa
estabelecida no território nacional , com potencial para geração de empregos ou de renda no País.
§ 3º A concessão de que trata o § 2º ficará condicionada ao exercício da função que lhe for
designada em contrato ou em ata devidamente registrada no órgão competente.
§ 4º O requerimento de autorização de residência para fins de realização de investimento deverá
respeitar os requisitos previstos em resolução do Conselho Nacional de Imigração.
§ 5º A autorização de residência com fundamento nas hipóteses elencadas neste artigo poderá
ser concedida por prazo indeterminado.
§ 6º Na hipótese prevista no caput, a perda da autorização de residência poderá ser decretada
em observância ao disposto no inciso I do caput do art. 135, caso o imigrante não tenha executado o
plano de investimento que fundamentou a sua autorização.
Art. 152. A autorização de residência para fins de realização de atividade com relevância
econômica, social, científica, tecnológica ou cultural deverá respeitar os requisitos, as condições, os
prazos e os procedimentos estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e
Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho, consultado o Conselho Nacional de
Imigração.
Art. 153. A autorização de residência para fins de reunião familiar será concedida ao imigrante:
I - cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, nos termos do ordenamento
jurídico brasileiro;
II - filho de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência;
III - que tenha filho brasileiro;
IV - que tenha filho imigrante beneficiário de autorização de residência;
V - ascendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
VI - descendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
VII - irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência; ou
VIII - que tenha brasileiro sob a sua tutela, curatela ou guarda.
§ 1º O requerimento de autorização de residência para fins de reunião familiar deverá respeitar
os requisitos previstos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das
Relações Exteriores.
§ 2º A autorização de residência por reunião familiar não será concedida na hipótese de o
chamante ser beneficiário de autorização de residência por reunião familiar ou de autorização
provisória de residência.
§ 3º Na hipótese prevista no inciso VII do caput, a autorização de residência ao irmão maior
de dezoito anos ficará condicionada à comprovação de sua dependência econômica em relação ao
familiar chamante.
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§ 4º Quando a autorização de residência do familiar chamante tiver sido concedida por prazo
indeterminado, a autorização de residência do familiar chamado será também concedida por prazo
indeterminado.
§ 5º Quando o requerimento for fundamentado em reunião com imigrante beneficiado com
residência por prazo determinado, a data de vencimento da autorização de residência do familiar
chamado coincidirá com a data de vencimento da autorização de residência do familiar chamante.
§ 6º Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública poderá dispor sobre a
necessidade de entrevista presencial e de apresentação de documentação adicional para comprovação,
quando necessário, do vínculo familiar.
§ 7º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações
Exteriores poderá estabelecer outras hipóteses de parentesco para fins de concessão da autorização de
residência de que trata o caput.
§ 8º A solicitação de autorização de residência para fins de reunião familiar poderá ocorrer
concomitantemente à solicitação de autorização de residência do familiar chamante.
§ 9º A concessão da autorização de residência para fins de reunião familiar ficará condicionada
à concessão prévia de autorização de residência ao familiar chamante.
§ 10. O beneficiário da autorização de residência para fins de reunião familiar poderá exercer
qualquer atividade no País, inclusive remunerada, em igualdade de condições com o nacional
brasileiro, nos termos da legislação vigente.
Art. 154. A autorização de residência poderá ser concedida à pessoa beneficiada por tratado
em matéria de residência e livre circulação.
Parágrafo único. Na concessão de autorização de residência mencionada no caput, será
observado o disposto no tratado bilateral ou multilateral que regulamente o assunto e,
subsidiariamente, o disposto neste Decreto, no que couber.
Art. 155. A autorização de residência poderá ser concedida à pessoa que já tenha possuído a
nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para readquiri-la.
§ 1º O requerimento de autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo
deverá respeitar os requisitos previstos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
§ 2º A autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo poderá ser concedida
por prazo indeterminado.
Art. 156. A autorização de residência poderá ser concedida à pessoa beneficiária de:
I - proteção ao apátrida;
II - asilo político; ou
III - refúgio.
§ 1º A autorização de residência do refugiado observará o disposto no art. 28 da Lei nº 9.474,
de 1997.
§ 2º A autorização de residência do refugiado, do asilado político e do apátrida será concedida
por prazo indeterminado.
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§ 3º O solicitante de refúgio, asilo político ou proteção ao apátrida fará jus à autorização
provisória de residência até decisão final quanto ao seu pedido.
§ 4º A autorização provisória de residência prevista no § 3º será demonstrada por meio de
protocolo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, asilado político ou apátrida.
§ 5º O beneficiário da autorização de residência do refugiado, do asilado político e do apátrida
ou da autorização de residência provisória a que se refere o § 3º poderá exercer qualquer atividade no
País, inclusive remunerada, em igualdade de condições com o nacional brasileiro, nos termos da
legislação vigente.
§ 6º A autorização de residência concedida àquele cuja condição de refugiado, asilado ou
apátrida tiver cessado permanecerá válida pelo prazo de noventa dias.
§ 7º O disposto no § 6º não se aplica às seguintes hipóteses:
I - perda da proteção ao apátrida;
II - revogação do asilo político; e
III - perda da condição de refugiado.
§ 8º A cessação da proteção ao apátrida ou da condição de refugiado ou asilado político não
impedirá a solicitação de nova autorização de residência, observado o disposto no art. 142.
§ 9º O requerimento de autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo
deverá respeitar os requisitos previstos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública,
consultados os demais Ministérios interessados.
Art. 157. A autorização de residência poderá ser concedida à criança ou ao adolescente
nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se encontre em ponto de
controle migratório nas fronteiras brasileiras ou no território nacional.
§ 1º A avaliação da solicitação de autorização de residência com fundamento no disposto no
caput e da possibilidade de retorno à convivência familiar deverá considerar o interesse superior da
criança ou do adolescente na tomada de decisão.
§ 2º O requerimento da autorização de residência prevista neste artigo poderá ser feito pela
Defensoria Pública da União.
§ 3º O prazo da autorização de residência vigorará até que o imigrante atinja a maioridade,
alcançada aos dezoito anos completos, em observância ao disposto no art. 5º da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 - Código Civil.
§ 4º Na hipótese de o imigrante atingir a maioridade e tiver interesse em permanecer no País,
ele deverá comparecer a unidade da Polícia Federal no prazo de cento e oitenta dias para formalizar o
pedido de alteração do prazo de residência para indeterminado.
§ 5º O requerimento de autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo
deverá respeitar os requisitos previstos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública,
consultados os demais Ministérios interessados.
Art. 158. A autorização de residência poderá ser concedida à vítima de:
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I - tráfico de pessoas;
II - trabalho escravo; ou
III - violação de direito agravada por sua condição migratória.
§ 1º A autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo será concedida por
prazo indeterminado.
§ 2º O requerimento previsto neste artigo poderá ser encaminhado diretamente ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pela Auditoria
Fiscal do Trabalho, na forma estabelecida em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e
Segurança Pública e do Trabalho, consultados os demais Ministérios interessados, o qual disporá sobre
outras autoridades públicas que poderão reconhecer a situação do imigrante como vítima, nos termos
estabelecidos no caput.
§ 3º A autoridade pública que representar pela regularização migratória das vítimas a que se
refere o caput deverá instruir a representação com documentação que permita identificar e localizar o
imigrante.
§ 4º O beneficiário da autorização de residência concedida a vítima a que se refere o caput
deverá apresentar anuência ao requerimento ofertado pela autoridade pública.
Art. 159. A autorização de residência poderá ser concedida à pessoa que esteja em liberdade
provisória ou em cumprimento de pena no País.
§ 1º O prazo de residência para o imigrante em liberdade provisória será de até um ano,
renovável por meio da apresentação de certidão expedida pelo Poder Judiciário que disponha sobre o
andamento do processo.
§ 2º Na hipótese de imigrante sentenciado, o prazo de residência estará vinculado ao período
da pena a ser cumprido, informado pelo juízo responsável pela execução criminal.
§ 3º Na instrução do requerimento de autorização de residência com fundamento no disposto
neste artigo, deverá ser apresentada, além dos documentos a que se refere o art. 129, decisão judicial
da concessão da liberdade provisória ou certidão emitida pelo juízo responsável pela execução criminal
do qual conste o período de pena a ser cumprida, conforme o caso.
§ 4º Na ausência da apresentação do documento a que se refere o inciso II do caput do art. 129,
deverá ser apresentado ofício emitido pelo juízo responsável do qual conste a qualificação completa
do imigrante.
Art. 160. A concessão de nova autorização de residência para imigrante poderá ser fornecida,
atendido o disposto na alínea “h” do inciso II do caput do art. 142 a imigrante que tenha sido
anteriormente beneficiado com autorização de residência, fundamentado em reunião familiar,
satisfeitos os seguintes requisitos:
I - ter residido no País por, no mínimo, quatro anos;
II - comprovar meios de subsistência; e
III - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
§ 1º A nova autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo será concedida
por prazo indeterminado.
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§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que o requisito para o reconhecimento
da condição anterior tenha deixado de ser atendido em razão de fraude.
Art. 161. A autorização de residência poderá ser concedida para fins de atendimento ao
interesse da política migratória nacional.
Parágrafo único. Ato conjunto do Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das
Relações Exteriores e do Trabalho disporá sobre as hipóteses, os requisitos e os prazos da autorização
de residência para fins de atendimento ao interesse da política migratória nacional.
Art. 162. O Conselho Nacional de Imigração disciplinará os casos especiais para a concessão
de autorização de residência associada às questões laborais.
Art. 163. (Revogado pelo Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019)
CAPÍTULO IX
DA ENTRADA E DA SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL
Seção I
Da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira
Art. 164. A entrada no País poderá ser permitida ao imigrante identificado por documento de
viagem válido que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de impedimento de ingresso previstas
neste Decreto e que seja:
I - titular de visto válido;
II - titular de autorização de residência; ou
III - de nacionalidade beneficiária de tratado ou comunicação diplomática que enseje a
dispensa de visto.
§ 1º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre as medidas sanitárias necessárias para
entrada no País, quando couber.
§ 2º As autoridades responsáveis pela fiscalização contribuirão para a aplicação de medidas
sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições
pertinentes.
Art. 165. As funções de polícia marítima aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela
Polícia Federal nos pontos de entrada e saída do território nacional, sem prejuízo de outras
fiscalizações, nos limites de suas atribuições, realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda e, quando for o caso, pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único. O imigrante deverá permanecer em área de fiscalização até que o seu
documento de viagem tenha sido verificado, exceto nos casos previstos em lei.
Art. 166. Quando a entrada no território nacional ocorrer por via aérea, a fiscalização será
realizada no aeroporto do local de destino de passageiros e tripulantes ou, caso ocorra a transformação
do voo internacional em doméstico, no lugar onde ela ocorrer.
Parágrafo único. Quando a saída do território nacional ocorrer por via aérea, a fiscalização
será realizada no aeroporto internacional do local de embarque ou, caso ocorra a transformação do voo
doméstico em internacional, no lugar onde ela ocorrer.
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Art. 167. Na hipótese de entrada ou saída por via terrestre, a fiscalização ocorrerá no local
designado para esse fim.
Art. 168. Nos pontos de fiscalização migratória marítima, fluvial e lacustre, o controle
migratório será realizado a bordo:
I - no porto de entrada da embarcação no território nacional; e
II - no porto de saída da embarcação do território nacional.
§ 1º O controle migratório previsto no caput poderá ser realizado em terminal portuário sempre
que essa estrutura se mostrar mais adequada.
§ 2º O controle migratório de navios de turismo poderá ser feito em águas territoriais nacionais,
conforme estabelecido pela Polícia Federal.
Art. 169. O direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro será reconhecido aos
navios de todas as nacionalidades, observado o disposto no art. 3º da Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de
1993.
§ 1º A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem
ou à segurança do País, e deverá ser contínua e rápida.
§ 2º A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, desde que tais
procedimentos constituam incidentes comuns de navegação, sejam impostos por motivos de força
maior ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas ou a navios em perigo ou
em dificuldade grave.
§ 3º A fiscalização de passageiros, tripulantes e estafes de navios em passagem inocente não
será realizada, exceto nas hipóteses previstas no § 2º, quando houver necessidade de descida de pessoas
à terra ou subida a bordo do navio.
Art. 170. Na fiscalização de entrada, poderão ser exigidos:
I - comprovante de meio de transporte de saída do território nacional;
II - comprovante de meios de subsistência compatíveis com o prazo e com o objetivo
da viagem pretendida; e
III - documentação que ateste a natureza das atividades que serão desenvolvidas no País,
conforme definido em atos específicos.
Parágrafo único. Para confirmação do objetivo da viagem, documentos adicionais poderão ser
requeridos.
Seção II
Do impedimento de ingresso
Art. 171. Após entrevista individual e mediante ato fundamentado, o ingresso no País poderá
ser impedido à pessoa:
I - anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
II - nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de
1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 2002, condenada ou respondendo a
processo por:
111

a) ato de terrorismo ou crime de genocídio;
b) crime contra a humanidade;
c) crime de guerra; ou
d) crime de agressão;
III - condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de
extradição segundo a lei brasileira;
IV - que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por
compromisso assumido pelo País perante organismo internacional;
V - que apresente documento de viagem que:
a) não seja válido no território nacional;
b) esteja com o prazo de validade vencido; ou
c) esteja com rasura ou indício de falsificação;
VI - que não apresente documento de viagem ou, quando admitido, documento de
identidade;
VII - cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado
para a isenção de visto ou que não possua visto válido, quando exigível;
VIII - que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação
falsa por ocasião da solicitação de visto;
IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na
Constituição;
X - a quem tenha sido denegado visto, enquanto permanecerem as condições que
ensejaram a denegação;
XI - que não tenha prazo de estada disponível no ano migratório vigente, na qualidade
de visitante;
XII - que tenha sido beneficiada com medida de transferência de pessoa condenada
aplicada conjuntamente com impedimento de reingresso no território nacional,
observado o disposto no § 2º do art. 103 da Lei nº 13.445, de 2017, desde que ainda
esteja no cumprimento de sua pena;
XIII - que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de emergências
em saúde pública internacional definidas pelo Regulamento Sanitário Internacional; ou
XIV - que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de emergências
em saúde pública de importância nacional definidas pelo Ministério da Saúde.
§ 1º O procedimento de efetivação do impedimento de ingresso será disciplinado em ato do
dirigente máximo da Polícia Federal.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV do caput, o fundamento para o
impedimento de ingresso será comunicado à Polícia Federal pelo Ministério da Saúde.
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Art. 172. A entrada condicional no território nacional de pessoa que não preencha os requisitos
de admissão poderá́ , na impossibilidade de retorno imediato do imigrante impedido ou clandestino, ser
autorizada pela Polícia Federal, por meio da assinatura de termo de compromisso, pelo transportador
ou por seu agente, que assegure o custeio das despesas com a permanência e com as providências
necessárias para a repatriação do imigrante.
Parágrafo único. Na hipótese de entrada condicional prevista no caput, a Polícia Federal
fixará o prazo de estada, as condições a serem observadas e o local em que o imigrante impedido ou
clandestino permanecerá.
Art. 173. O desembarque de marítimo embarcado em navio em viagem de longo curso portador
de carteira de marítimo expedida por país não signatário de Convenção da Organização Internacional
do Trabalho sobre a matéria não será permitido, hipótese em que ele deverá permanecer a bordo.
Art. 174. A admissão excepcional no País poderá ser autorizada à pessoa que se enquadre em
uma das seguintes hipóteses, desde que esteja de posse de documento de viagem válido:
I - não possua visto ou seja titular de visto cujo prazo de validade tenha expirado;
II - seja titular de visto emitido com erro ou omissão;
III - tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do País por
período superior a dois anos e detenha condições objetivas para a concessão de nova
autorização de residência;
IV - seja criança ou adolescente desacompanhado do responsável legal e sem
autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento
de viagem que portar, hipótese em que haverá encaminhamento ao Conselho Tutelar
ou, se necessário, a instituição indicada pela autoridade competente;
V - outras situações emergenciais, caso fortuito ou força maior.
§ 1º Nas hipóteses previstas no incisos I, II e V do caput, o prazo da admissão excepcional será
de até oito dias.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do caput, o prazo da admissão excepcional
será de até trinta dias.
§ 3º A admissão excepcional poderá ser solicitada pelo Ministério das Relações Exteriores, por
representação diplomática do país de nacionalidade da pessoa ou por órgão da administração pública,
por meio de requerimento dirigido ao chefe da unidade da fiscalização migratória, conforme disposto
em ato do dirigente máximo da Polícia Federal.
Art. 175. O tripulante ou o passageiro que, por motivo de força maior, seja obrigado a
interromper a viagem no território nacional poderá ter o seu desembarque permitido por meio de termo
de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo.
CAPÍTULO X
DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO MIGRATÓRIA
Art. 176. O imigrante que estiver em situação migratória irregular será pessoalmente notificado
para que, no prazo de sessenta dias, contado da data da notificação, regularize a sua situação migratória
ou deixe o País voluntariamente.
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§ 1º A irregularidade migratória poderá ocorrer em razão de:
I - entrada irregular;
II - estada irregular; ou
III - cancelamento da autorização de residência.
§ 2º Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre a notificação pessoal por meio
eletrônico, a publicação por edital em seu sítio eletrônico e os demais procedimentos de que trata este
Capítulo.
§ 3º As irregularidades verificadas na situação migratória constarão, expressamente, da
notificação de que trata o caput.
§ 4º O prazo estabelecido no caput será prorrogável por até sessenta dias, desde que o imigrante
notificado compareça a unidade da Polícia Federal para justificar a necessidade da prorrogação e
assinar termo de compromisso de que manterá as suas informações pessoais e relativas ao seu endereço
atualizadas.
§ 5º A notificação a que se refere o caput não impedirá a livre circulação no território nacional,
hipótese em que o imigrante deverá informar à Polícia Federal o seu local de domicílio e as atividades
por ele exercidas no País e no exterior.
§ 6º Na hipótese de o imigrante notificado nos termos estabelecidos neste artigo não regularizar
a sua situação migratória e comparecer a ponto de fiscalização para deixar o País após encerrado o
prazo estabelecido no caput, será lavrado termo e registrada a saída do território nacional como
deportação.
§ 7º A notificação será dispensada quando a irregularidade for constatada no momento da saída
do imigrante do território nacional, e será lavrado termo e registrada a saída do território nacional
como deportação, sem prejuízo da aplicação de multa, nos termos estabelecidos no inciso II do caput
do art. 307.
§ 8º O prazo para regularização migratória de que trata o caput será deduzido do prazo de
estada do visto de visita estabelecido no art. 20.
com:

Art. 177. O procedimento administrativo de regularização da situação migratória será instruído
I - a comprovação da notificação do imigrante para regularizar a sua condição
migratória ou deixar voluntariamente o País; e
II - a manifestação do interessado, quando apresentada.
CAPÍTULO XI
DAS MEDIDAS DE RETIRADA COMPULSÓRIA
Seção I
Disposições gerais
Art. 178. São medidas de retirada compulsória:
I - a repatriação;
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II - a deportação; e
III - a expulsão.
Art. 179. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou
de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro país que o aceite, em observância aos
tratados de que o País seja parte.
Art. 180. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo
quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco sua vida, sua
integridade pessoal ou sua liberdade seja ameaçada por motivo de etnia, religião, nacionalidade,
pertinência a grupo social ou opinião política.
Art. 181. O beneficiário de proteção ao apátrida, refúgio ou asilo político não será repatriado,
deportado ou expulso enquanto houver processo de reconhecimento de sua condição pendente no País.
Parágrafo único. Na hipótese de deportação de apátrida, a medida de retirada compulsória
somente poderá ser aplicada após autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 182. O procedimento de deportação dependerá de autorização prévia do Poder Judiciário
no caso de migrante em cumprimento de pena ou que responda criminalmente em liberdade.
Art. 183. As medidas de retirada compulsória não serão feitas de forma coletiva.
§ 1º Entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza
a situação migratória irregular de cada migrante.
§ 2º A individualização das medidas de repatriação ocorrerá por meio de termo do qual
constarão:
I - os dados pessoais do repatriando;
II - as razões do impedimento que deu causa à medida; e
III - a participação de intérprete, quando necessária.
§ 3º A individualização das medidas de deportação e expulsão ocorrerá por meio de
procedimento administrativo instaurado nos termos estabelecidos nos art. 188 e art. 195.
Art. 184. O imigrante ou o visitante que não tenha atingido a maioridade civil,
desacompanhado ou separado de sua família, não será repatriado ou deportado, exceto se a medida de
retirada compulsória for comprovadamente mais favorável para a garantia de seus direitos ou para a
reintegração a sua família ou a sua comunidade de origem.
Seção II
Da repatriação
Art. 185. A repatriação consiste em medida administrativa da devolução ao país de procedência
ou de nacionalidade da pessoa em situação de impedimento de ingresso, identificada no momento da
entrada no território nacional.
§ 1º Caso a repatriação imediata não seja possível, a entrada do imigrante poderá ser permitida,
desde que atenda ao disposto no § 2º.
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§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o transportador ou o seu agente deverá assinar termo de
compromisso que assegure o custeio das despesas com a permanência e com as providências para a
repatriação do imigrante, do qual constarão o seu prazo de estada, as condições e o local em que o
imigrante.
§ 3º A Defensoria Pública da União será notificada, preferencialmente por meio eletrônico,
quando o imigrante que não tenha atingido a maioridade civil estiver desacompanhado ou separado de
sua família e quando a sua repatriação imediata não for possível.
§ 4º A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e
devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de repatriação.
Art. 186. Ato do dirigente máximo da Polícia Federal estabelecerá os procedimentos
administrativos necessários para a repatriação, conforme os tratados de que o País seja parte.
Seção III
Da deportação
Art. 187. A deportação consiste em medida decorrente de procedimento administrativo da qual
resulta a retirada compulsória da pessoa que se encontre em situação migratória irregular no território
nacional.
Parágrafo único. Os procedimentos concernentes à deportação observarão os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da garantia de recurso com efeito suspensivo.
Art. 188. O procedimento que poderá levar à deportação será instaurado pela Polícia Federal.
§ 1º O ato de que trata o caput conterá relato do fato motivador da medida e a sua
fundamentação legal, e determinará:
I - a juntada do comprovante da notificação pessoal do deportando prevista no art. 176;
II - notificação, preferencialmente por meio eletrônico:
a) da repartição consular do país de origem do imigrante;
b) do defensor constituído do deportando, quando houver, para apresentação de
defesa técnica no prazo de dez dias; e
c) da Defensoria Pública da União, na ausência de defensor constituído, para
apresentação de defesa técnica no prazo de vinte dias.
§ 2º As irregularidades verificadas no procedimento administrativo da deportação constarão,
expressamente, das notificações de que trata o § 1º.
§ 3º A assistência jurídica providenciará defesa técnica no prazo a que se refere o § 1º, e, se
entender necessário:
I - tradutor ou intérprete; e
II - exames ou estudos.
§ 4º A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e
devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação.
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Art. 189. Caberá recurso com efeito suspensivo da decisão sobre deportação no prazo de dez
dias, contado da data da notificação do deportando.
Art. 190. Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição não admitida pela
legislação brasileira.
Art. 191. Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre os procedimentos
administrativos necessários para a deportação.
Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública definirá as
hipóteses de redução do prazo de que trata o § 6º do art. 50 da Lei nº 13.445, de 2017.
Seção IV
Da expulsão
Art. 192. A expulsão consiste em medida administrativa da retirada compulsória do território
nacional instaurada por meio de Inquérito Policial de Expulsão, conjugada com impedimento de
reingresso por prazo determinado do imigrante ou do visitante com sentença condenatória transitada
em julgado pela prática de:
I - nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de
1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 2002:
a) crime de genocídio;
b) crime contra a humanidade;
c) crime de guerra; ou
d) crime de agressão; ou
II - crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a
gravidade e as possibilidades de ressocialização no território nacional.
Art. 193. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não procederá à expulsão daqueles a que
se refere o art. 192 quando:
I - a medida configurar extradição não admitida pela lei brasileira;
II - o expulsando:
a) tiver filho brasileiro que esteja sob a sua guarda ou dependência econômica
ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob a sua tutela;
b) tiver cônjuge ou companheiro residente no País, sem discriminação alguma,
reconhecido judicial ou legalmente;
c) tiver ingressado no País antes de completar os doze anos de idade, desde que
resida, desde então, no País; ou
d) seja pessoa com mais de setenta anos que resida no País há mais de dez anos,
considerados a gravidade e o fundamento da expulsão.
Art. 194. Enquanto o procedimento de expulsão estiver pendente, o expulsando permanecerá
aguardando a sua decisão, sem alteração de sua condição migratória.
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Art. 195. O procedimento de expulsão será iniciado por meio de Inquérito Policial de Expulsão.
§ 1º O Inquérito Policial de Expulsão será instaurado pela Polícia Federal, de ofício ou por
determinação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de requisição ou de requerimento
fundamentado em sentença, e terá como objetivo produzir relatório final sobre a pertinência ou não da
medida de expulsão, com o levantamento de subsídios para a decisão, realizada pelo Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca:
I - da existência de condição de inexpulsabilidade;
II - da existência de medidas de ressocialização, se houver execução de pena; e
III - da gravidade do ilícito penal cometido.
§ 2º A instauração do Inquérito Policial de Expulsão será motivada:
I - na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 192, pelo recebimento, a qualquer
tempo, por via diplomática, de sentença definitiva expedida pelo Tribunal Penal
Internacional; ou
II - na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 192, pela existência de sentença.
§ 3º Os procedimentos concernentes à expulsão observarão os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
§ 4º O ato de que trata o caput conterá relato do fato motivador da expulsão e a sua
fundamentação legal, e determinará que seja realizada, de imediato, a notificação, preferencialmente
por meio eletrônico:
I - do expulsando;
II - da repartição consular do país de origem do imigrante;
III - do defensor constituído do expulsando, quando houver; e
IV - da Defensoria Pública da União.
§ 5º A assistência jurídica providenciará defesa técnica no prazo a que se refere o art. 196, e,
se entender necessário, tradutor ou intérprete.
§ 6º A expulsão somente ocorrerá após o trânsito em julgado da ação que julgar o processo de
expulsão.
Art. 196. O defensor constituído terá o prazo de dez dias para apresentação de defesa técnica
no procedimento administrativo de expulsão e dez dias para interposição de pedido de reconsideração,
quando for o caso.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos no caput serão contados em dobro em relação à
Defensoria Pública da União.
Art. 197. Iniciado o processo de expulsão, o expulsando será notificado da sua instauração,
além da data e do horário fixados para o seu interrogatório.
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Parágrafo único. Se o expulsando não for encontrado, a Polícia Federal dará publicidade à
instauração do Inquérito Policial de Expulsão em seu sítio eletrônico e tal publicação será considerada
como notificação para todos os atos do referido procedimento.
Art. 198. Na hipótese de expulsando preso fora das dependências da Polícia Federal, a sua
presença na repartição policial será solicitada ao juízo de execuções penais, sem prejuízo da
autorização para realização de qualificação e interrogatório no estabelecimento penitenciário.
Art. 199. O expulsando que, regularmente notificado, não se apresentar ao interrogatório será
considerado revel e a sua defesa caberá à Defensoria Pública da União ou, em sua ausência, a defensor
dativo.
Parágrafo único. Na hipótese de revelia e de o expulsando se encontrar em lugar incerto e não
sabido, a Polícia Federal providenciará a qualificação indireta do expulsando.
Art. 200. O Inquérito Policial de Expulsão será instruído com os seguintes documentos:
I - o ato a que se refere o art. 195, § 1º, e a documentação que fundamentou a sua edição;
II - a cópia da sentença penal condenatória e a certidão de trânsito em julgado, se
disponíveis;
III - o documento do juízo de execução penal que ateste se o expulsando é beneficiário
de medidas de ressocialização em cumprimento de penas cominadas ou executadas no
território nacional, se já houver execução;
IV - o termo de notificação pessoal do expulsando ou a cópia da notificação publicada
no sítio eletrônico da Polícia Federal;
V - os termos de notificação:
a) do representante consular do país de nacionalidade do expulsando; e
b) do defensor constituído do expulsando ou, em sua ausência, da Defensoria
Pública da União ou de defensor dativo;
VI - o auto de qualificação e interrogatório;
VII - a defesa técnica apresentada:
a) pelo defensor constituído do expulsando, quando houver; ou
b) pela Defensoria Pública da União ou por defensor dativo;
VIII - o termo das diligências realizadas; e
IX - o relatório final.
§ 1º O Inquérito Policial de Expulsão poderá ser instruído com outros documentos, a critério
da autoridade que o presidir.
§ 2º O documento a que se refere o inciso VII do caput será dispensado quando não for
apresentado pela defesa do expulsando, desde que os termos de notificação tenham sido devidamente
apresentados.
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§ 3º O termo de compromisso assinado pelo expulsando constará do auto de qualificação e
interrogatório, no qual assegurará que manterá as suas informações pessoais e relativas ao local de
domicílio atualizadas.
§ 4º Durante o inquérito, suscitada a hipótese de inexpulsabilidade, as diligências para a sua
confirmação serão providenciadas.
§ 5º Na hipótese de indeferimento das diligências requeridas pela defesa do expulsando, a
autoridade que presidir o Inquérito Policial de Expulsão deverá elaborar despacho fundamentado.
Art. 201. O direito à palavra deverá ser dado ao expulsando e ao seu defensor na oitiva de
testemunhas e no interrogatório, anteriormente ao encerramento do Inquérito Policial de Expulsão.
Art. 202. O relatório final com a recomendação técnica pela efetivação da expulsão ou pelo
reconhecimento de causa de impedimento da medida de retirada compulsória será encaminhado para
apreciação e deliberação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
Art. 203. Publicado o ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública que disponha
sobre a expulsão e o prazo determinado de impedimento para reingresso no território nacional, o
expulsando poderá interpor pedido de reconsideração no prazo de dez dias, contado da data da sua
notificação pessoal.
Parágrafo único. Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre a notificação
pessoal por meio eletrônico nas hipóteses de expulsão.
Art. 204. O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão
será proporcional ao prazo total da pena aplicada e não será superior ao dobro de seu tempo.
§ 1º O prazo de vigência da medida de impedimento definido no ato a que se refere o art. 203
será contado da data da saída do imigrante expulso do País.
§ 2º O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrará e informará à Polícia Federal sobre
o decurso do período de impedimento de retorno do imigrante expulso ao País.
§ 3º Encerrado o prazo para o pedido de reconsideração sem que haja formalização do pedido
pelo expulsando ou no caso de seu indeferimento, a Polícia Federal ficará autorizada a efetivar o ato
expulsório.
País.

Art. 205. A existência de procedimento de expulsão não impedirá a saída do expulsando do
§ 1º A saída voluntária do expulsando do País não suspenderá o processo de expulsão.

§ 2º Quando verificado que o expulsando com expulsão já decretada tenha comparecido a ponto
de fiscalização para deixar voluntariamente o País, será lavrado termo e registrada a saída do território
nacional como expulsão.
Art. 206. O requerimento de suspensão dos efeitos e de revogação da medida de expulsão e de
impedimento de ingresso e permanência no território nacional deverá ter por fundamento a ocorrência
de causa de inexpulsabilidade prevista no art. 193, caput, inciso II, alíneas “a” a “d”, quando não
observada ou não existente no decorrer do processo administrativo.
§ 1º O requerimento a que se refere o caput poderá ser apresentado em representação
diplomática brasileira e será enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para avaliação.
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§ 2º O efeito da medida impeditiva de reingresso não será automaticamente suspenso com a
apresentação do requerimento a que se refere o caput, hipótese em que a suspensão ficará sujeita à
decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 3º O requerimento a que se refere o caput terá prioridade em sua instrução e sua decisão.
§ 4º Caberá ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública decidir sobre a revogação da
medida de expulsão.
Seção V
Da efetivação e do custeio das medidas de retirada compulsória
Art. 207. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre o regramento
específico para efetivação em caráter excepcional da repatriação e da deportação de pessoa que tenha
praticado ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na Constituição, nos termos
estabelecidos no art. 45, caput, inciso IX, da Lei nº 13.445, de 2017.
Art. 208. A efetivação da medida de retirada compulsória será feita por meio de termo da
Polícia Federal, que também comunicará, por meio da Organização Internacional de Polícia Criminal
- Interpol, as autoridades policiais e migratórias dos países de escala, conexões e destino.
Art. 209. As medidas de cooperação internacional poderão ser aplicadas conjuntamente com
qualquer medida de retirada compulsória e, se for o caso, de impedimento de reingresso no território
nacional.
Parágrafo único. A efetivação prévia de medida de cooperação internacional não prejudicará
o processamento de medida de retirada compulsória.
Art. 210. A pessoa em situação de impedimento de ingresso, identificada no momento da
entrada no território nacional, que não possa ser repatriada de imediato, será mantida em liberdade
vigiada até a sua devolução ao país de procedência ou de nacionalidade, quando essa necessidade for
identificada pela Polícia Federal.
Art. 211. O delegado da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal pela prisão
ou por outra medida cautelar, observado o disposto no Título IX do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
§ 1º A medida cautelar aplicada vinculada à mobilidade do imigrante ou do visitante deverá ser
comunicada ao juízo federal e à repartição consular do país de nacionalidade do preso e registrada em
sistema próprio da Polícia Federal.
§ 2º Na hipótese de o imigrante sobre quem recai a medida estar preso por outro motivo, o fato
deverá ser comunicado ao juízo de execuções penais competente, para determinar a apresentação do
deportando ou do expulsando à Polícia Federal.
§ 3º O deportando ou o expulsando preso será informado de seus direitos, observado o disposto
no inciso LXIII do caput do art. 5º da Constituição e, caso ele não informe o nome de seu defensor, a
Defensoria Pública da União será notificada.
Art. 212. O custeio das despesas com a retirada compulsória correrá com recursos da União
somente depois de esgotados todos os esforços para a sua efetivação com recursos da pessoa sobre
quem recair a medida, do transportador ou de terceiros.
Parágrafo único. A retirada compulsória às expensas da União conterá, para efeito de
programação financeira, o detalhamento prévio das despesas com a efetivação da medida.
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CAPÍTULO XII
DA NACIONALIDADE E DA NATURALIZAÇÃO
Seção I
Da opção pela nacionalidade brasileira
Art. 213. A opção pela nacionalidade é o ato pelo qual o brasileiro nascido no exterior e que
não tenha sido registrado em repartição consular confirma, perante a autoridade judiciária competente,
a sua intenção de manter a nacionalidade brasileira.
§ 1º A opção de nacionalidade não importará a renúncia de outras nacionalidades.
§ 2º A opção de nacionalidade é ato personalíssimo e deverá ocorrer por meio de procedimento
específico, de jurisdição voluntária, perante a Justiça Federal, a qualquer tempo, após atingida a
maioridade civil.
§ 3º A União sempre será ouvida no processo de opção de nacionalidade por meio de citação
dirigida à Advocacia-Geral da União, observado o disposto no art. 721 da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil.
Art. 214. O filho de pai ou de mãe brasileira nascido no exterior e que não tenha sido registrado
em repartição consular poderá, a qualquer tempo, desde que esteja residindo no País, promover ação
de opção de nacionalidade.
Art. 215. O filho de pai ou mãe brasileira nascido no exterior e cujo registro estrangeiro de
nascimento tenha sido transcrito diretamente em cartório competente no País terá a confirmação da
nacionalidade vinculada à opção pela nacionalidade brasileira e pela residência no território nacional.
§ 1º Depois de atingida a maioridade e até que se faça a opção pela nacionalidade brasileira, a
condição de brasileiro nato ficará suspensa para todos os efeitos.
§ 2º Feita a opção pela nacionalidade brasileira, os efeitos da condição de brasileiro nato
retroagem à data de nascimento do interessado.
Art. 216. A comprovação da opção pela nacionalidade brasileira ocorrerá por meio do registro
da sentença no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, observado o disposto no art. 29, caput,
inciso VII, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Parágrafo único. O órgão de registro deverá informar, periodicamente, os dados relativos à
opção pela nacionalidade brasileira à Polícia Federal.
Art. 217. O registro consular de nascimento deverá ser trasladado em Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais para gerar efeitos plenos no território nacional, observado o disposto no art.
32 da Lei nº 6.015, de 1973.
Seção II
Das condições da naturalização
Art. 218. A naturalização, cuja concessão é de competência exclusiva do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, poderá ser:
I - ordinária;
II - extraordinária;
III - especial; ou
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IV - provisória.
Art. 219. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre os documentos
e as diligências necessários à comprovação dos requisitos para a solicitação de cada tipo de naturalização.
Art. 220. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública concederá a naturalização,
desde que satisfeitas as condições objetivas necessárias à naturalização, consideradas requisito preliminar
para o processamento do pedido.
Art. 221. Para fins de contagem dos prazos de residência mencionados nas exigências para
obtenção da naturalização ordinária e extraordinária, serão considerados os períodos em que o imigrante
tenha passado a residir no País por prazo indeterminado.
Parágrafo único. A residência será considerada fixa, para fins da naturalização provisória prevista
no art. 244, a partir do momento em que o imigrante passar a residir no País por prazo indeterminado.
Art. 222. A avaliação da capacidade do naturalizando de se comunicar em língua portuguesa será
regulamentada por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso III do caput do art. 233 e no inciso II do caput
do art. 241, as condições do naturalizando quanto à capacidade de comunicação em língua portuguesa
considerarão aquelas decorrentes de deficiência, nos termos da legislação vigente.
Art. 223. O naturalizando poderá requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua
portuguesa.
Art. 224. O interessado que desejar ingressar com pedido de naturalização ordinária,
extraordinária, provisória ou de transformação da naturalização provisória em definitiva deverá apresentar
requerimento em unidade da Polícia Federal, dirigido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Parágrafo único. Na hipótese de naturalização especial, a petição poderá ser apresentada a
autoridade consular brasileira, que a remeterá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 225. As notificações relacionadas com o processo de naturalização serão efetuadas
preferencialmente por meio eletrônico.
Art. 226. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores tramitarão os
pedidos de naturalização por meio de sistema eletrônico integrado.
Art. 227. A Polícia Federal, ao processar o pedido de naturalização:
I - coletará os dados biométricos do naturalizando;
II - juntará as informações sobre os antecedentes criminais do naturalizando; e
III - relatará o requerimento de naturalização; e
IV - poderá apresentar outras informações que instruam a decisão quanto ao pedido de
naturalização.
Parágrafo único. Na hipótese de naturalização especial, a coleta dos dados biométricos prevista
no inciso I do caput será realizada pelo Ministério das Relações Exteriores.
Art. 228. O procedimento de naturalização se encerrará no prazo de cento e oitenta dias, contado
da data do recebimento do pedido.
§ 1º Na hipótese de naturalização especial, a contagem do prazo se iniciará a partir do recebimento
do pedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
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§ 2º Caso sejam necessárias diligências para o procedimento de naturalização, o prazo previsto no
caput poderá ser prorrogado por meio de ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública que
fundamente a prorrogação.
Art. 229. O brasileiro que tenha optado pela nacionalidade brasileira ou aquele naturalizado que
tenha cumprido as suas obrigações militares no país de sua nacionalidade anterior fará jus ao Certificado
de Dispensa de Incorporação.
Art. 230. A naturalização produz efeitos após a data da publicação no Diário Oficial da União do
ato de naturalização.
§ 1º Publicado o ato de naturalização no Diário Oficial da União, o Ministério da Justiça e
Segurança Pública comunicará as naturalizações concedidas, preferencialmente por meio eletrônico:
I - ao Ministério da Defesa;
II - ao Ministério das Relações Exteriores; e
III - à Polícia Federal.
§ 2º O registro do ato de concessão da naturalização será realizado, em sistema próprio do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o nome anterior e, caso exista, o traduzido ou o
adaptado.

Art. 231. No prazo de até um ano após a concessão da naturalização, o naturalizado maior de
dezoito anos e menor de setenta anos deverá comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido
cadastramento.
Parágrafo único. A informação quanto à necessidade de comparecimento ou não perante a
Justiça Eleitoral constará da decisão de naturalização publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública no Diário Oficial da União.
Art. 232. O prazo para apresentação de recurso na hipótese de indeferimento do pedido de
naturalização será de dez dias, contado da data do recebimento da notificação.
§ 1º O recurso deverá ser julgado no prazo de sessenta dias, contado da data da sua interposição.
§ 2º A manutenção da decisão não impedirá a apresentação de novo pedido de naturalização,
desde que satisfeitas as condições objetivas necessárias à naturalização.
§ 3º Na hipótese de naturalização especial, o prazo estabelecido no caput será contado da data
da notificação do requerente pelo Ministério das Relações Exteriores.
Seção III
Da naturalização ordinária
Art. 233. No procedimento para a concessão de naturalização ordinária, deverão ser
comprovados:
I - capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - residência no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos;
III - capacidade de se comunicar em língua portuguesa, consideradas as condições do
naturalizando; e
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IV - inexistência de condenação penal ou comprovação de reabilitação, nos termos da
legislação vigente.
§ 1º O prazo de residência no território nacional a que se refere o inciso II do caput deverá ser
imediatamente anterior à apresentação do pedido.
§ 2º Na contagem do prazo previsto no inciso II do caput, as viagens esporádicas do
naturalizando ao exterior cuja soma dos períodos de duração não ultrapassem o período de doze meses
não impedirão o deferimento da naturalização ordinária.
§ 3º A posse ou a propriedade de bens no País não será prova suficiente do requisito
estabelecido no inciso II do caput, hipótese em que deverá ser comprovada a residência efetiva no
País.
§ 4º O Ministério da Justiça e Segurança Pública consultará bancos de dados oficiais para
comprovar o prazo de residência de que trata o inciso II do caput.
Art. 234. O pedido de naturalização ordinária se efetivará por meio da:
I - apresentação da Carteira de Registro Nacional Migratório do naturalizando;
II - comprovação de residência no território nacional pelo prazo mínimo requerido;
III - demonstração do naturalizando de que se comunica em língua portuguesa,
consideradas as suas condições;
IV - apresentação de certidões de antecedentes criminais expedidas pelos Estados onde
tenha residido nos últimos quatro anos e, se for o caso, de certidão de reabilitação; e
V - apresentação de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem.
Art. 235. O prazo de residência mínimo estabelecido no inciso II do caput do art. 233 será
reduzido para um ano se o naturalizando preencher um dos seguintes requisitos:
I - ter filho brasileiro nato ou naturalizado, ressalvada a naturalização provisória; ou
II - ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de
fato no momento de concessão da naturalização.
Art. 236. O prazo de residência mínimo estabelecido no inciso II do caput do art. 233 será
reduzido para dois anos se o naturalizando preencher um dos seguintes requisitos:
I - ter prestado ou poder prestar serviço relevante ao País; ou
II - ser recomendo por sua capacidade profissional, científica ou artística.
Parágrafo único. A avaliação sobre a relevância do serviço prestado ou a ser prestado ao País
e sobre a capacidade profissional, científica ou artística será realizada pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública, que poderá consultar outros órgãos da administração pública.
Art. 237. Observado o disposto no art. 12, caput, inciso II, alínea “a”, da Constituição, para os
imigrantes originários de países de língua portuguesa serão exigidas:
I - residência no País por um ano ininterrupto; e
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II - idoneidade moral.
Seção IV
Da naturalização extraordinária
Art. 238. A naturalização extraordinária será concedida a pessoa de qualquer nacionalidade
que tenha fixado residência no território nacional há mais de quinze anos ininterruptos e sem
condenação penal, ou já reabilitada na forma da legislação vigente, desde que requeira a nacionalidade
brasileira.
§ 1º O prazo de residência no território nacional a que se refere o caput deverá ser
imediatamente anterior à apresentação do pedido.
§ 2º Na contagem do prazo previsto no caput, as viagens esporádicas do naturalizando ao exterior
não impedirão o deferimento da naturalização extraordinária.
§ 3º A posse ou a propriedade de bens no País não será prova suficiente do requisito estabelecido
no caput, hipótese em que deverá ser comprovada a residência efetiva no País.
§ 4º O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá consultar bancos de dados oficiais para
comprovar o prazo de residência no País previsto no caput.
Art. 239. O pedido de naturalização extraordinária se efetivará por meio da apresentação:
I - da Carteira de Registro Nacional Migratório do naturalizando;
II - de certidões de antecedentes criminais expedidas pelos Estados onde tenha residido nos
últimos quatro anos e, se for o caso, de certidão de reabilitação; e
III - de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem.
Seção V
Da naturalização especial
Art. 240. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se enquadre em uma
das seguintes hipóteses:
I - ser cônjuge ou companheiro, há mais de cinco anos, de integrante do Serviço Exterior
Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; ou
II - ser ou ter sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do País por
mais de dez anos ininterruptos.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput, considera-se pessoa a serviço do Estado brasileiro
aquela cujo ato de designação ou nomeação tenha sido feito por autoridade competente e publicado no
Diário Oficial da União.
§ 2º Serão computados na contagem do prazo estabelecido no inciso II do caput os afastamentos
do empregado por motivo de:
I - férias;
II - licença-maternidade ou licença-paternidade;
III - saúde; ou
IV - licença, nos termos da legislação trabalhista do país em que esteja instalada a missão
diplomática ou repartição consular, cujo prazo de duração seja inferior a seis meses.
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Art. 241. No procedimento para a concessão da naturalização especial deverão ser
comprovados:
I - capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - capacidade de se comunicar em língua portuguesa, consideradas as condições do
naturalizando; e
III - inexistência de condenação penal ou comprovação de reabilitação, nos termos da
legislação vigente.
Art. 242. O pedido de naturalização especial se efetivará por meio da:
I - apresentação de documento de identidade civil válido do naturalizando;
II - demonstração do naturalizando de que se comunica em língua portuguesa,
consideradas as suas condições;
III - apresentação de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem
e, se residir em país diferente, também pelo país de residência.
Art. 243. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações
Exteriores disporá sobre os documentos necessários para a comprovação dos requisitos estabelecidos
para a solicitação de naturalização especial.
Seção VI
Da naturalização provisória
Art. 244. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente
que tenha fixado residência no território nacional antes de completar dez anos de idade e deverá ser
requerida por intermédio de seu representante legal.
Art. 245. O pedido de naturalização provisória se efetivará por meio da apresentação:
I - da Carteira de Registro Nacional Migratório do naturalizando; e
II - de documento de identificação civil do representante ou do assistente legal da
criança ou do adolescente.
Art. 246. A naturalização provisória será convertida em definitiva se o naturalizando
expressamente assim o requerer ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no prazo de dois anos
após atingir a maioridade civil.
§ 1º Na avaliação do pedido de conversão de que trata o caput, será exigida a apresentação de
certidões de antecedentes criminais expedidas pelos Estados onde o naturalizando tenha residido após
completar a maioridade civil e, se for o caso, de certidão de reabilitação.
§ 2º O Ministério da Justiça e Segurança Pública consultará bancos de dados oficiais para
comprovar a residência do naturalizando no País.
Seção VII
Da igualdade de direitos entre portugueses e brasileiros
Art. 247. O procedimento para solicitação de igualdade de direitos entre portugueses e
brasileiros a que se referem a Convenção de Reciprocidade de Tratamento entre Brasileiros e
Portugueses, promulgada pelo Decreto nº 70.391, de 12 de abril de 1972, e o Tratado de Amizade,
127

Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, promulgado
pelo Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de 2001, será previsto em ato do Ministro de Estado da
Justiça e Segurança Pública.
Seção VIII
Da perda da nacionalidade
Art. 248. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de sentença transitada em julgado
por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos estabelecidos no art. 12, § 4º, inciso I, da
Constituição.
Parágrafo único. A sentença judicial que cancelar a naturalização por atividade nociva ao
interesse nacional produzirá efeitos após o trânsito em julgado.
Art. 249. A perda da nacionalidade será declarada ao brasileiro que adquirir outra
nacionalidade, exceto nas seguintes hipóteses:
I - de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; e
II - de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em
estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o
exercício de direitos civis.
Art. 250. A declaração da perda de nacionalidade brasileira se efetivará por ato do Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública, após procedimento administrativo, no qual serão garantidos os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Art. 251. Na hipótese de procedimento de perda de nacionalidade instaurado a pedido do
interessado, a solicitação deverá conter, no mínimo:
I - a identificação do interessado, com a devida documentação;
II - o relato do fato motivador e a sua fundamentação legal;
III - a documentação que comprove a incidência de hipótese de perda de nacionalidade,
devidamente traduzida, se for o caso;
IV - endereço de correio eletrônico do interessado, se o possuir.
§ 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública dará publicidade da decisão quanto à perda
de nacionalidade em seu sítio eletrônico, inclusive quando houver interposição de recurso.
§ 2º Caberá recurso da decisão a que se refere o § 1º à instância imediatamente superior, no
prazo de dez dias, contado da data da publicação no sítio eletrônico do Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 252. O Ministério da Justiça e Segurança Pública dará ciência da perda da nacionalidade:
I - ao Ministério das Relações Exteriores;
II - ao Conselho Nacional de Justiça; e
III - à Polícia Federal.
Art. 253. O risco de geração de situação de apatridia será considerado previamente à declaração
da perda da nacionalidade.
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Seção IX
Da reaquisição da nacionalidade
Art. 254. O brasileiro que houver perdido a nacionalidade, em razão do disposto no inciso II
do § 4º do art. 12 da Constituição, poderá, se cessada a causa, readquiri-la ou ter revogado o ato que
declarou a sua perda.
§ 1º Cessada a causa da perda de nacionalidade, o interessado, por meio de requerimento
endereçado ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, poderá pleitear a sua reaquisição.
§ 2º A reaquisição da nacionalidade brasileira ficará condicionada à:
I - comprovação de que possuía a nacionalidade brasileira; e
II - comprovação de que a causa que deu razão à perda da nacionalidade brasileira
cessou.
§ 3º A cessação da causa da perda da nacionalidade brasileira poderá ser demonstrada por meio
de ato do interessado que represente pedido de renúncia da nacionalidade então adquirida.
§ 4º O ato que declarou a perda da nacionalidade poderá ser revogado por decisão do Ministro
de Estado da Justiça e Segurança Pública caso seja constatado que estava presente uma das exceções
previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição.
§ 5º A decisão de revogação será fundamentada por meio da comprovação de reconhecimento
de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização, o que poderá ser
realizado por qualquer meio permitido na legislação brasileira.
§ 6º Os efeitos decorrentes da perda da nacionalidade constarão da decisão de revogação.
§ 7º O deferimento do requerimento de reaquisição ou a revogação da perda importará no
restabelecimento da nacionalidade originária brasileira.
CAPÍTULO XIII
DO EMIGRANTE
Art. 255. O recrutamento, no território nacional, de brasileiro para trabalhar no exterior em
empresa estrangeira cujo capital social tenha participação de empresa brasileira será regulamentado
em ato do Ministro de Estado do Trabalho.
Seção I
Das políticas públicas para os emigrantes
Art. 256. As políticas públicas para os emigrantes observarão os seguintes princípios e
diretrizes:
I - proteção e prestação de assistência consular por meio das representações do País no
exterior, a fim de proteger os interesses dos nacionais brasileiros;
II - promoção de condições de vida digna, por meio, entre outros, da facilitação do
registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação,
saúde, trabalho, previdência social e cultura;
III - promoção de estudos e pesquisas sobre os emigrantes e as comunidades de
brasileiros no exterior, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas;
129

IV - atuação diplomática, nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, em defesa dos
direitos do emigrante brasileiro, conforme o direito internacional;
V - ação governamental integrada, sob a coordenação do Ministério das Relações
Exteriores, com a participação de órgãos da administração pública com atuação nas
áreas temáticas mencionadas nos incisos I, II, III e IV, com vistas a assistir as
comunidades brasileiras no exterior; e
VI - esforço permanente de desburocratização, atualização e modernização do sistema
de atendimento, com o objetivo de aprimorar a assistência ao emigrante.
Art. 257. A assistência consular compreende:
I - o acompanhamento de casos de acidentes, hospitalização, falecimento e prisão no
exterior;
II - a localização e a repatriação de nacionais brasileiros; e
III - o apoio em casos de conflitos armados e catástrofes naturais.
§ 1º A assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado
de corpos de nacionais que tenham falecido do exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados
os itens médicos e o atendimento emergencial em situações de caráter humanitário.
§ 2º A assistência consular observará as disposições do direito internacional e das leis locais
do país em que a representação do País no exterior estiver sediada.
Art. 258. Caberá aos Ministérios das Relações Exteriores e da Fazenda buscar garantir a
isonomia de tratamento aos brasileiros que, residentes no exterior, recebam suas aposentadorias e suas
pensões no âmbito de tratado sobre previdência social de que o País seja parte.
Seção II
Dos direitos do emigrante
Art. 259. O emigrante que decidir retornar ao País com ânimo de residência poderá introduzir
no País, com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que o
viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para o uso ou o
consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade, natureza ou variedade, não permitam
presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais.
Art. 260. Na hipótese de ameaça à paz social e à ordem pública por instabilidade institucional
grave ou iminente ou de calamidade de grande proporção na natureza, deverá ser prestada assistência
especial ao emigrante pelas representações brasileiras no exterior.
Parágrafo único. Em situação de instabilidade política ou catástrofe natural, caberá ao
Ministério das Relações Exteriores avaliar a efetiva ameaça à integridade física dos brasileiros afetados
por desastres naturais, ameaças e conturbações diversas e avaliar as ações de apoio que se mostrem
efetivamente necessárias.
Art. 261. O tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estrangeira, de
cabotagem ou a longo curso e com sede ou filial no País que explore economicamente o mar territorial
e a costa brasileira terá direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o período da
contratação, conforme disposto no Registro de Embarcações Brasileiras, contra acidente de trabalho,
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invalidez total ou parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável vigente no
exterior.
CAPÍTULO XIV
DAS MEDIDAS DE COOPERAÇÃO VINCULADAS À MOBILIDADE
Seção I
Da extradição
Art. 262. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro
Estado pela qual será concedida ou solicitada a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal
definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso.
§ 1º A tramitação do pedido será feita por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas
para esse fim.
§ 2º A extradição e a sua rotina de comunicação serão realizadas pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores e com as autoridades
judiciárias e policiais competentes.
Art. 263. São condições para concessão da extradição:
I - o crime ter sido cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao
extraditando as leis penais desse Estado; e
II - o extraditando estar respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter
sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente à pena privativa de
liberdade superior a dois anos.
Art. 264. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a autorização de trânsito de
pessoas extraditadas por pedido de outros Estados estrangeiros pelo território nacional, observado o
disposto na Lei nº 13.445, de 2017.
Art. 265. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre os procedimentos
necessários para efetivar as extradições em que o Estado brasileiro figure no polo ativo ou passivo.
Subseção I
Da extradição passiva
Art. 266. A extradição passiva ocorre quando o Estado estrangeiro solicita ao Estado brasileiro a
entrega de pessoa que se encontre no território nacional sobre quem recaia condenação criminal definitiva
ou para fins de instrução de processo penal em curso.
Parágrafo único. O disposto no caput não impedirá a transferência temporária de pessoas sob
custódia para fins de auxílio jurídico mútuo, nos termos de tratado ou de promessa de reciprocidade de
tratamento.
Art. 267. A extradição não será concedida quando:
I - o indivíduo cuja extradição seja solicitada ao País for brasileiro nato;
II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no País ou no Estado requerente;
III - o País for competente, segundo as suas leis, para julgar o crime imputado ao
extraditando;
IV - a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a dois anos;
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V - o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou
absolvido no País pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;
VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado
requerente;
VII - o fato constituir crime político ou de opinião;
VIII - o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de
exceção; ou
IX - o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 1997, ou de
asilo territorial.
§ 1º A hipótese prevista no inciso VII do caput não impedirá a extradição quando o fato constituir,
principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir
o fato principal.
§ 2º A apreciação do caráter da infração caberá ao Supremo Tribunal Federal.
§ 3º Para determinar a incidência da hipótese prevista no inciso I do caput, a anterioridade do fato
gerador da extradição será observada nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização.
§ 4º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político:
I - atentado contra chefe de Estado ou outras autoridades;
II - crime contra a humanidade;
III - crime de guerra;
IV - crime de genocídio; e
V - ato de terrorismo.
§ 5º A extradição de brasileiro naturalizado pela prática de crime comum antes da naturalização ou
o envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins independerá da perda da nacionalidade.
Art. 268. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o
declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo
judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, hipótese em que o pedido será decidido pelo
Supremo Tribunal Federal.
Art. 269. O pedido de extradição originário de Estado estrangeiro será recebido pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública e, após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade
exigidos na Lei nº 13.445, de 2017, ou em tratado de que o País seja parte, será encaminhado ao Supremo
Tribunal Federal.
§ 1º Os compromissos de que trata o art. 274 deverão ser apresentados no ato de formalização do
pedido pelo Estado requerente.
§ 2º Não preenchidos os pressupostos de que trata este artigo, o pedido será arquivado mediante
decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma
vez superado o óbice apontado.
Art. 270. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal sobre sua legalidade e sua procedência.
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Parágrafo único. Não caberá recurso da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Art. 271. Julgada procedente a extradição pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça
e Segurança Pública avaliará se o estrangeiro cumpre os requisitos para ser extraditado.
Parágrafo único. Em caso positivo, o cumprimento dos requisitos será comunicado por via
diplomática ou pelas autoridades centrais ao Estado requerente, que, no prazo de sessenta dias, contado da
data da ciência da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.
Art. 272. Se o extraditando estiver respondendo a processo ou tiver sido condenado no País por
crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição apenas será executada após a conclusão do
processo ou o cumprimento total da pena, exceto nas seguintes hipóteses:
I - liberação antecipada do extraditando pelo Poder Judiciário; ou
II - solicitação do extraditando para ser transferido para cumprir o restante da pena em seu
país de origem ou no país onde possuía residência habitual ou possua vínculo pessoal.
Art. 273. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo
estabelecido no art. 272, ele será posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis.
Art. 274. A entrega do extraditando não será efetivada sem que o Estado requerente assuma o
compromisso de:
I - não submeter o extraditando a prisão ou a processo por fato anterior ao pedido de
extradição;
II - computar o tempo de prisão que, no País, tenha sido imposta por força da extradição;
III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade,
respeitado o limite máximo de cumprimento de trinta anos;

IV - não entregar o extraditando, sem consentimento do País, a outro Estado que o
reclame;
V - não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e
VI - não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes.
Art. 275. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, prévia ou
conjuntamente com a formalização do pedido de extradição, requerer, por via diplomática ou por meio
de autoridade central, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prisão cautelar com o
objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição, hipótese em que caberá à autoridade
central, após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na Lei nº
13.445, de 2017, ou em tratado de que o País seja parte, representar ao Supremo Tribunal Federal, que
ouvirá previamente o Ministério Público Federal.
§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser
fundamentado, o qual poderá ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro
meio que assegure a comunicação por escrito.
§ 2º Na ausência de tratado, o Ministério das Relações Exteriores será provocado pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública para obtenção, junto ao país requerente, da promessa de
reciprocidade de tratamento necessária à instrução do pedido de prisão.
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§ 3º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido ao Supremo Tribunal Federal para
extradição no País por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Interpol no País, devidamente
instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado
estrangeiro, e, na ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade de tratamento recebida por via
diplomática.
§ 4º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado ao Supremo
Tribunal Federal.
§ 5º Na ausência de disposição específica em convenção ou tratado internacional, o Estado
estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de sessenta dias, contado da data em
que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária
competente quanto à legalidade do pedido de extradição, resguardada a manutenção da prisão até a
entrega efetiva do extraditando ao Estado estrangeiro, observado o disposto nos art. 92 e art. 93 da Lei
nº 13.445, de 2017.
Art. 276. Ao ser comunicado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da decisão sobre a
concessão de prisão cautelar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deverá:
I - se deferida a prisão, dar cumprimento à ordem e comunicar o Estado requerente, sem
prejuízo das comunicações entre as congêneres da Interpol, realizadas por seu canal
oficial; ou
II - se denegada a prisão, comunicar prontamente o Estado requerente.
Art. 277. Efetivada a prisão, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deverá informar ao
Supremo Tribunal Federal a data do cumprimento da medida e o local onde o extraditando ficará
custodiado no País, hipótese em que o preso ficará à disposição daquele Tribunal.
Subseção II
Da extradição ativa
Art. 278. A extradição ativa ocorre quando o Estado brasileiro requer a Estado Estrangeiro a
entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de
processo penal em curso.
Parágrafo único. O disposto no caput não impedirá a transferência temporária de pessoas sob
custódia para fins de auxílio jurídico mútuo, nos termos de tratado ou de promessa de reciprocidade
de tratamento.
Art. 279. O pedido que possa originar processo de extradição perante Estado estrangeiro deverá
ser encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública diretamente pelo órgão do Poder
Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo penal que a fundamenta.
§ 1º Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o papel de orientação, de
informação e de avaliação dos elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para
encaminhamento ao Estado requerido, por via diplomática ou por via de autoridades centrais.
§ 2º Compete exclusivamente ao órgão do Poder Judiciário responsável pelo processo penal o
encaminhamento do pedido de extradição ativa para o Ministério da Justiça e Segurança Pública
devidamente instruído, acompanhado da tradução juramentada.
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§ 3º Caso o pedido de extradição ativa seja encaminhado diretamente ao Ministério das
Relações Exteriores, este deverá necessariamente retransmiti-lo ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública, a fim de ser realizado o juízo prévio de admissibilidade.
§ 4º O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá notificar os órgãos do sistema de
Justiça vinculados ao processo gerador do pedido de extradição, a fim de que tais órgãos viabilizem a
apresentação ao juízo competente dos documentos, das manifestações e dos demais elementos
necessários para o processamento do pedido, acompanhado das traduções oficiais.
§ 5º O encaminhamento do pedido de extradição pelo órgão do Poder Judiciário responsável
pelo processo penal ao Ministério da Justiça e Segurança Pública confere autenticidade aos
documentos.
Art. 280. O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizará o exame da presença dos
pressupostos formais de admissibilidade exigidos em lei ou em tratado e, caso atendidos, providenciará
o encaminhamento imediato do pedido de prisão ou de extradição ao Estado requerido, por via
diplomática ou por via de autoridades centrais.
Seção II
Da transferência de execução da pena
Art. 281. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, o Ministério da
Justiça e Segurança Pública exercerá a função de autoridade central e realizará o exame da presença
dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na legislação brasileira ou em tratado de que o
País faça parte, a fim de que o pedido de transferência de execução da pena possa ser processado
perante as autoridades brasileiras competentes, desde que observado o princípio do non bis in idem.
Art. 282. São requisitos para a transferência de execução de pena:
I - o condenado em território estrangeiro ser nacional ou ter residência habitual ou
vínculo pessoal no País;
II - a sentença ter transitado em julgado;
III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir ser de, no mínimo,
um ano na data da apresentação do pedido ao Estado da condenação;
IV - o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas
as partes; e
V - a transferência ser baseada em tratado ou promessa de reciprocidade de tratamento.
Art. 283. O pedido será recebido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, após o
exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na legislação brasileira ou
em tratado de que o País faça parte, encaminhará a solicitação ao Superior Tribunal de Justiça para
decisão quanto à homologação da sentença estrangeira.
Art. 284. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública definirá os procedimentos
necessários para efetuar as transferências de execução de pena, sejam aquelas solicitadas, sejam
aquelas autorizadas pelo Estado brasileiro.
Seção III
Da transferência de pessoa condenada
Art. 285. A transferência da pessoa condenada, mecanismo de cooperação jurídica
internacional de natureza humanitária que visa a contribuir para a reintegração social do beneficiado,
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poderá́ ser concedida quando o pedido for fundamentado em tratado de que o País faça parte ou houver
promessa de reciprocidade de tratamento.
§ 1º O condenado no território nacional poderá́ ser transferido para o seu país de nacionalidade
ou para o país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse
sentido, a fim de cumprir a pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em
julgado.
§ 2º A transferência da pessoa condenada no País poderá ser concedida juntamente com a
aplicação de medida de impedimento de reingresso no território nacional.
§ 3º Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o processamento e a autorização
das transferências de pessoas condenadas, além da análise técnica dos processos de negociação e
ampliação da rede de tratados internacionais sobre a matéria, em coordenação com o Ministério das
Relações Exteriores.
§ 4º Nas hipóteses de transferência, a Polícia Federal providenciará o registro de dados
biográficos e biométricos do condenado, do qual constarão a coleta de impressões digitais e fotografia.
Art. 286. A responsabilidade pela aplicação e pela administração continuada da pena deverá
passar do Estado remetente para o Estado recebedor assim que a pessoa condenada for formalmente
entregue à custódia das autoridades do Estado recebedor.
§ 1º Quando a pessoa condenada for entregue à custódia das autoridades do Estado recebedor,
a aplicação da sentença pelo Estado remetente cessará.
§ 2º Na hipótese de pessoa condenada transferida que retorne ao Estado remetente depois do
término do cumprimento da sentença no Estado recebedor, o Estado remetente não deverá aplicará
novamente a sentença original.
Art. 287. O Ministério da Justiça e Segurança Pública manterá contato com o juízo competente
no território nacional ou com a autoridade central do Estado recebedor, conforme o caso, para
monitorar a aplicação continuada da sentença depois da transferência.
Art. 288. A aplicação da pena será regida pela lei do Estado recebedor, inclusive quanto às
formas de extinção da punibilidade, exceto se previsto de maneira diversa em tratado de que o País
seja parte.
Art. 289. Nenhuma pessoa condenada será transferida, a menos que a sentença seja de duração
e natureza exequíveis ou que tenha sido adaptada a duração exequível no Estado recebedor por suas
autoridades competentes, nos termos da legislação interna.
Parágrafo único. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, no acompanhamento da
aplicação da pena, atentará para que o Estado recebedor não agrave, de qualquer modo, a pena imposta
no Estado remetente, observada a legislação do Estado remetente.
Art. 290. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre os
procedimentos necessários para efetivar a transferência de pessoas condenadas.
Subseção I
Da transferência passiva
Art. 291. A transferência passiva ocorre quando a pessoa condenada pela Justiça brasileira
solicitar ou concordar com a transferência para o seu país de nacionalidade ou para o país em que tiver
residência habitual ou vínculo pessoal para cumprir o restante da pena.
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Art. 292. O processo de transferência passiva de pessoa condenada somente será iniciado por
meio de solicitação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública feita:
I - pela pessoa condenada; ou
II - por qualquer pessoa ou autoridade, brasileira ou estrangeira, que tenha
conhecimento do interesse da pessoa condenada em ser transferida.
Art. 293. Apresentado o pedido de transferência de pessoa condenada, o Ministério da Justiça
e Segurança Pública verificará o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - o condenado no território de uma das partes ser nacional ou ter residência habitual
ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência;
II - a sentença ter transitado em julgado;
III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir ser de, no mínimo,
um ano na data da apresentação do pedido ao Estado da condenação;
IV - o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos
os Estados;
V - haver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu
representante; e
VI - haver concordância de ambos os Estados.
§ 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá atuar junto ao Poder Judiciário, aos
estabelecimentos penitenciários, às repartições diplomáticas ou consulares e ao Estado recebedor, por
via diplomática ou por via de autoridades centrais, e a outros órgãos envolvidos, a fim de obter
informações quanto ao atendimento aos requisitos estabelecidos no caput.
§ 2º Na hipótese de não haver sentença transitada em julgado, o processo será sobrestado até a
sentença condenatória definitiva.
§ 3º Caso os demais requisitos estabelecidos no caput além daquele a que se refere o § 2º não
sejam atendidos, o processo será arquivado e o interessado será comunicado imediatamente, sem
prejuízo de nova solicitação de transferência.
Art. 294. O pedido de transferência será fundamentado em tratado de que o País seja parte ou,
na sua ausência, em promessa de reciprocidade de tratamento.
Parágrafo único. A promessa de reciprocidade de tratamento será solicitada, por via
diplomática, ao Estado recebedor pelo Ministério das Relações Exteriores.
Art. 295. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre a
documentação necessária à instrução dos processos, considerados os tratados e os compromissos
assumidos por reciprocidade de tratamento.
Subseção II
Da transferência ativa
Art. 296. A transferência ativa ocorre quando a pessoa condenada pela Justiça do Estado
estrangeiro solicitar ou concordar com a transferência para o País, por possuir nacionalidade brasileira
ou residência habitual ou vínculo pessoal no território nacional, para cumprir o restante da pena.
137

Art. 297. O processo de transferência ativa de pessoa condenada somente será iniciado por
meio de solicitação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública feita:
I - pela pessoa condenada; ou
II - por qualquer pessoa ou autoridade, brasileira ou estrangeira, que tenha
conhecimento do interesse da pessoa condenada em ser transferida.
Art. 298. Apresentado o pedido de transferência de pessoa condenada, o Ministério da Justiça
e Segurança Pública verificará o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - o condenado no território de uma das partes ser nacional ou ter residência habitual
ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência;
II - a sentença ter transitado em julgado;
III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir ser de, no mínimo,
um ano na data da apresentação do pedido ao Estado da condenação;
IV - o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos
os Estados;
V - haver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu
representante; e
VI - haver concordância de ambos os Estados.
§ 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública informará ao juízo competente da Justiça
Federal sobre o pedido de transferência recebido, para que a vaga em estabelecimento prisional onde
a pessoa condenada cumprirá o restante da pena no território nacional seja providenciada.
§ 2º O Ministério da Justiça Segurança Pública poderá atuar junto ao Poder Judiciário, aos
estabelecimentos penitenciários, às repartições diplomáticas ou consulares, às Secretarias Estaduais de
Segurança Pública, ao Estado remetente, por via diplomática ou por via de autoridades centrais, e aos
demais órgãos envolvidos, a fim de obter informações quanto ao atendimento aos requisitos
estabelecidos no caput.
§ 3º Na hipótese de não haver sentença transitada em julgado, o processo será sobrestado até a
sentença condenatória definitiva.
§ 4º Caso os demais requisitos estabelecidos no caput além daquele a que se refere o § 3º não
sejam atendidos, o processo será arquivado e o interessado será comunicado imediatamente, sem
prejuízo de nova solicitação de transferência.
Art. 299. O Ministério da Justiça e Segurança Pública definirá a documentação necessária à
instrução dos processos, considerados os tratados e os compromissos assumidos por reciprocidade.
CAPÍTULO XV
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Art. 300. As infrações administrativas previstas neste Capítulo serão apuradas em
procedimento administrativo próprio, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa e
observadas as disposições da Lei nº 13.445, de 2017, deste regulamento, e subsidiariamente, da Lei nº
9.784, de 1999.
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§ 1º O cometimento simultâneo de duas ou mais infrações importará a cumulação das sanções
cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos incisos V e VI do caput do art. 301.
§ 2º A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência poderá ser convertida
em redução equivalente do prazo de estada do visto de visita, na hipótese de nova entrada no País,
conforme disposto em ato do dirigente máximo da Polícia Federal.
§ 3º O pagamento da multa não obstará o impedimento de ingresso no País se o visitante já
houver excedido o prazo de estada disponível no ano migratório, observado o disposto no inciso XI
do caput do art. 171.
Art. 301. Para a definição do valor da multa aplicada, a Polícia Federal considerará:
I - as hipóteses individualizadas na Lei nº 13.445, de 2017;
II - a condição econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração;
III - a atualização periódica conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da
Justiça e Segurança Pública;
IV - o valor mínimo individualizável de R$ 100,00 (cem reais);
V - o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para infrações cometidas por pessoa física; e
VI - o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o valor máximo de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) para infrações cometidas por pessoa jurídica, por ato infracional.
Art. 302. A pessoa física ou jurídica que voltar a cometer infração disciplinada no art. 307, no
prazo de doze meses, será considerada reincidente em qualquer parte do território nacional.
Art. 303. A fixação do valor mínimo individualizável das multas na hipótese de reincidência
obedecerá aos seguintes critérios:
I - na primeira reincidência, o valor será dobrado;
II - na segunda reincidência, o valor será triplicado;
III - na terceira reincidência, o valor será quadruplicado; e
IV - da quarta reincidência em diante, o valor será quintuplicado.
§ 1º O critério utilizado para a pessoa jurídica na aferição da reincidência será a repetição da
conduta e não o número de estrangeiros autuados.
§ 2º A autuação ocorrida após transcorrido um ano, contado da data da autuação anterior, será
desconsiderada para efeitos de reincidência.
Art. 304. A multa decorrente de infração disciplinada no art. 307 prescreverá no prazo de cinco
anos, contado da data da prática do ato, ou, na hipótese de infração permanente ou continuada, contado
da data em que houver cessado.
Art. 305. A fixação da pena de multa considerará a situação econômica do autuado, observada
as hipóteses previstas para pessoa física e jurídica.
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Parágrafo único. O valor da multa poderá ser aumentado até o máximo previsto em lei se a
autoridade autuadora considerar que, em decorrência da situação econômica do autuado, a aplicação
do valor mínimo individualizável será considerada ineficaz.
Art. 306. Poderão ser considerados como gravidade para a fixação da multa:
I - os fatos e as circunstâncias diretamente relacionadas ao cometimento da infração;
II - a infração tenha sido cometida após o recebimento de esclarecimentos ou comando
direto prestados previamente pela autoridade migratória; e
III - a destruição de barreira ou o obstáculo diretamente relacionado com o cometimento
da infração.
Art. 307. Constitui infração e sujeita o infrator às seguintes sanções:
I - entrar no território nacional sem estar autorizado:
Sanção: deportação, caso não saia do País ou não regularize a situação
migratória no prazo estabelecido;
II - permanecer no território nacional depois de encerrado o prazo da documentação
migratória:
Sanção: multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do País ou não
regularize a situação migratória no prazo estabelecido;
III - deixar de se registrar, no prazo de noventa dias, contado da data do ingresso no
País, quando a identificação civil for obrigatória:
Sanção: multa;
IV - deixar o imigrante de se registrar, para efeito de autorização de residência, no prazo
de trinta dias, quando orientado pelo órgão competente a fazê-lo:
Sanção: multa por dia de atraso;
V - transportar para o País pessoa que esteja sem documentação migratória regular:
Sanção: multa por pessoa transportada;
VI - deixar o transportador de atender a compromisso de manutenção da estada ou de
promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso
condicional no País por não possuir a documentação migratória devida:
Sanção: multa; e
VII - furtar-se ao controle migratório, na entrada ou na saída do território nacional:
Sanção: multa.
Art. 308. As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso, nos
termos deste regulamento e de ato do dirigente máximo da Polícia Federal.
Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso, assim
como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante.
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Art. 309. As infrações administrativas com sanção de multa previstas neste Capítulo serão apuradas
em processo administrativo, o qual terá como fundamento o auto de infração lavrado pela Polícia Federal.
legal.

§ 1º O auto de infração deverá relatar, de forma circunstanciada, a infração e a sua fundamentação

§ 2º O auto de infração será submetido à assinatura do autuado ou do seu representante legal após
a assinatura pela autoridade responsável pela autuação.
§ 3º Caso o autuado ou o seu representante legal não possa ou se recuse a assinar o auto de infração,
esse fato deverá ser registrado no referido auto.
§ 4º Lavrado o auto de infração, o infrator será considerado notificado para apresentar defesa no
prazo de dez dias.
§ 5º O infrator que, regularmente notificado, não apresentar defesa será considerado revel.
§ 6º O infrator poderá, por meios próprios ou por meio de defensor constituído, apresentar defesa
no prazo estabelecido no § 4º, e fazer uso dos meios e dos recursos admitidos em direito, inclusive tradutor
ou intérprete.
§ 7º Encerrado o prazo estabelecido no § 4º, o processo será julgado e a Polícia Federal dará
publicidade da decisão proferida em seu sítio eletrônico.
§ 8º Caberá recurso da decisão de que trata o § 7º à instância imediatamente superior, no prazo de
dez dias, contado da data da publicação no sítio eletrônico da Polícia Federal.
§ 9º Na hipótese de decisão final com sanção de multa, a Polícia Federal dará publicidade da decisão
em seu sítio eletrônico.
§ 10. O infrator deverá realizar o pagamento da multa no prazo de trinta dias, contado data da
publicação a que se refere o § 9º.
§ 11. O processo será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a apuração do
débito e a inscrição em dívida ativa se o pagamento da multa a que se refere o § 10 não for efetuado.
Art. 310. As infrações administrativas com sanção de deportação previstas neste Capítulo serão
apuradas conforme o processo administrativo a que se refere o art. 176.
Art. 311. A saída do território nacional da pessoa sobre a qual tenha sido aberto processo para
apuração de infração administrativa não interromperá o curso do referido processo.

CAPÍTULO XVI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 312. Taxas e emolumentos consulares não serão cobrados pela concessão de vistos ou para
a obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e aos
indivíduos em condição de hipossuficiência econômica.
§ 1º A condição de hipossuficiência econômica será declarada pelo solicitante, ou por seu
representante legal, e avaliada pela autoridade competente.
§ 2º Na hipótese de dúvida quanto à condição de hipossuficiência, a autoridade competente
poderá solicitar documentação complementar para fins de comprovação dessa condição.
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§ 3º Na hipótese de falsidade da declaração de que trata o § 1º, o solicitante ficará sujeito ao
pagamento de taxa ou emolumento consular correspondente e às sanções administrativas, civis e penais
aplicáveis.
§ 4º Para fins de isenção de taxas e emolumentos consulares para concessão de visto, as pessoas
para as quais o visto temporário para acolhida humanitária seja concedido serão consideradas
pertencentes a grupos vulneráveis, nos termos estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado
da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho.
§ 5º Para fins de isenção de taxas para obtenção de documentos de regularização migratória,
os menores desacompanhados, as vítimas de tráfico de pessoas e de trabalho escravo e as pessoas
beneficiadas por autorização de residência por acolhida humanitária serão consideradas pertencentes
a grupos vulneráveis.
§ 6º A avaliação da condição de hipossuficiência para fins de processamento do pedido de visto
será disciplinada pelo Ministério das Relações Exteriores, consideradas, em especial, as peculiaridades
do local onde o visto for solicitado.
§ 7º A avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de isenção de taxas e
para pedido de obtenção de documentos de regularização migratória será disciplinada pelo Ministério
da Justiça e Segurança Pública.
§ 8º O disposto no caput também se aplica às multas previstas no Capítulo XV.
Art. 313. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre a notificação
eletrônica a que se referem a Lei nº 13.445, de 2017, e este Decreto.
Art. 314. O Anexo ao Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 13. ...............................................................................................................
..............................................................................................................................
VIII - instruir processos e opinar em tema de reconhecimento, cassação e perda
da condição de refugiado, autorizar a saída e o reingresso no País e expedir o
documento de viagem;
....................................................................................................................” (NR)
Art. 315. O visto emitido até a data de entrada em vigor da Lei nº 13.445, de 2017, poderá ser
utilizado até a data prevista para a expiração de sua validade e poderá ser transformado ou ter o seu
prazo de estada prorrogado.
§ 1º Excepcionalmente, na hipótese de vistos que dependam de autorização prévia do
Ministério do Trabalho, a base legal para a sua emissão será aquela em vigor na data de início da
tramitação do processo junto ao Ministério do Trabalho, para fins de definição, dentre outros, de
tipologia e de prazos do visto, observado o seguinte:
I - a emissão de vistos com fundamento na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, será
realizada apenas nas hipóteses em que o pedido de visto seja apresentado a embaixada
ou consulado no prazo de noventa dias, contado da data da publicação da autorização
emitida pelo Ministério do Trabalho no Diário Oficial da União;
II - o pedido de visto apresentado após o prazo estabelecido no inciso I terá fundamento
na Lei nº 13.445, de 2017, para fins de definição, dentre outros, de tipologia e de prazos
do visto; e
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III - nas hipóteses previstas no inciso II, o visto será concedido com fundamento na Lei
nº 13.445, de 2017, e deverá corresponder ao objetivo da viagem, conforme emitida
pelo Ministério do Trabalho.
§ 2º O pedido de visto apresentado a embaixada ou consulado até a data de entrada em vigor
da Lei nº 13.445, de 2017, será processado com fundamento na tipologia de vistos prevista na Lei nº
6.815, de 1980, independentemente de sua data de emissão.
§ 3º Os vistos a que se referem o art. 4º, caput, inciso II, e o art. 13, caput, inciso II, da Lei nº
6.815, de 1980, independentemente de sua data de emissão, permitirão a realização das demais
atividades previstas no visto de visita, nos termos estabelecidos na Lei nº 13.445, de 2017, e neste
Decreto, enquanto estiverem válidos.
§ 4º Os vistos emitidos com fundamento na Lei nº 6.815, de 1980, poderão ser transformados
em autorização de residência ou em visto diplomático, oficial ou de cortesia, quando for o caso, no
território nacional, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos neste Decreto.
Art. 316. O disposto no art. 315 se aplica, no que couber, aos procedimentos de controle
migratório, renovação de prazo de estada e registro realizados pela Polícia Federal.
Parágrafo único. As residências temporárias e as permanências requeridas até a data de
entrada em vigor da Lei nº 13.445, de 2017, poderão ser consideradas como autorizações de residência
previstas neste Decreto, desde que preenchidos os requisitos da modalidade de residência requerida,
nos termos da referida Lei e deste regulamento.
Art. 317. Os órgãos responsáveis pela implementação das disposições deste Decreto disporão
do prazo de doze meses, contado da data de sua publicação, para a adaptação de procedimentos e
sistemas.
Art. 318. Ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e do Trabalho disporá
sobre o funcionamento do sistema eletrônico integrado para processamento dos pedidos de visto e
autorização de residência de que tratam os art. 34, § 6º, art. 38, § 9º, art. 42, § 3º, art. 43, § 3º, e art.
46, § 5º.
Art. 319. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.
MICHEL TEMER
TORQUATO JARDIN
ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO
RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ANEXO
TABELA DE FAIXAS PARA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA A QUE SE REFERE O ART. 131
NATUREZA DA ATIVIDADE

VALOR

Processamento e avaliação de pedidos de autorização de residência

R$ 168,13

Emissão de cédula de identidade de imigrante

R$ 204,77

Transformação de vistos de visita, diplomático, oficial e de cortesia em autorização
de residência

R$ 168,13
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PORTARIAS INTERMINISTERIAIS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 3, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em relação à
tramitação dos requerimentos de autorização de residência, registro e
emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório, especifica a
documentação necessária para instrução dos pedidos e define o
procedimento de registro de autorizações de residência concedidas a
refugiados, apátridas e asilados. (Alterada pela Portaria
Interministerial nº 12, de 13 de junho de 2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 40, de 28/02/2018, Seção 1, Página 35
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA e EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 19 a 22 e 30 a 36, da Lei nº 13.445, de 24 de maio
de 2017, e arts. 79 e 129, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem:
Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos requerimentos de autorização de residência, registro e emissão da Carteira de Registro Nacional
Migratório, especifica a documentação necessária para instrução dos pedidos e define o procedimento
de registro de autorizações de residência concedidas a refugiados, apátridas e asilados.
Parágrafo único. São regulados por esta Portaria os procedimentos de:
I - autorização de residência para tratamento de saúde;
II - renovação do prazo de residência do imigrante em tratamento de saúde;
III - autorização de residência para fins de estudo;
IV - renovação do prazo de residência do imigrante estudante;
V - autorização de residência para férias-trabalho;
VI - autorização de residência com base em reunião familiar;
VII - renovação do prazo de residência do imigrante em situação de reunião familiar;
VIII - alteração do prazo de residência familiar, de temporário para indeterminado;
IX - autorização de residência com base em Acordo ou Tratado de Residência;
X - renovação do prazo de residência do imigrante residente com base em Acordo ou
Tratado;
XI - alteração do prazo de residência com base em acordo ou tratado, de temporário
para indeterminado;
XII - registro de autorização de residência de imigrante que teve reconhecida a condição
de refugiado pelo CONARE;
XIII - registro de autorização de residência de imigrante que teve asilo político
concedido pelo Estado brasileiro;
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XIV - registro de autorização de residência de imigrante que teve reconhecida sua
condição de apátrida;
XV - autorização de residência do imigrante que se encontra em liberdade provisória
ou em cumprimento de pena;
XVI - renovação do prazo de residência de imigrante que se encontra em liberdade
provisória ou em cumprimento de pena;
XVII - autorização de residência de imigrante anteriormente regularizado com base em
reunião familiar; e
XVIII - substituição da Carteira de Registro Nacional Migratório de residente por prazo
indeterminado em razão de decurso do prazo de validade do documento.
Art. 2º Os requerimentos de que trata o parágrafo único do art. 1º deverão ser apresentados à
Polícia Federal, acompanhados de documentação correspondente ao procedimento solicitado,
conforme previstos nos Anexos.
§ 1º Apresentado o requerimento à Polícia Federal, enquanto pendente a confecção da Carteira
de Registro Nacional Migratória, será entregue protocolo ao imigrante, que garantirá acesso aos
direitos disciplinados na Lei nº 13.445, de 2017, até decisão final.
§ 2º Na hipótese de necessidade de retificação ou complementação dos documentos
apresentados, a Polícia Federal notificará o imigrante para assim o fazê-lo no prazo de trinta dias.
Art. 3º Decorrido o prazo sem que o imigrante se manifeste ou caso a documentação ainda se
mostre em desconformidade com o respectivo anexo, o processo de avaliação de seu pedido será
extinto, sem prejuízo da utilização, em novo processo, dos documentos que foram apresentados e ainda
permaneçam válidos.
§ 1º Indeferido o pedido, aplica-se o disposto no art. 134 do Decreto nº 9.199, de 2017,
iniciando-se o prazo para apresentação do recurso a partir da notificação do imigrante.
§ 2º Na hipótese de indeferimento do pedido, a taxa de emissão de carteira de registro nacional
migratório será restituída a requerimento do interessado, nos termos do procedimento definido em ato
normativo do Diretor-Geral da Polícia Federal.
Art. 4º Sempre que entender necessário, a Polícia Federal realizará atividades de instrução
destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão.
Art. 5º As notificações aos imigrantes serão realizadas, preferencialmente, por via eletrônica,
e também por meio de publicação no sítio oficial da Polícia Federal na internet:
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/lei-de-migracao.
§ 1º Os imigrantes que não tenham declarado endereço eletrônico em seus requerimentos
protocolados antes da entrada em vigor desta Portaria poderão ser notificados pela Polícia Federal para
complementação de seus dados, por meio de publicação no sítio oficial da Polícia Federal na internet.
§ 2º Caberá ao imigrante, durante a tramitação do seu pedido, acompanhar as comunicações e
notificações:
I - enviadas ao seu endereço eletrônico; e
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II - publicadas no sítio oficial da Polícia Federal na internet.
§ 3º A contagem do prazo para atendimento às notificações endereçadas ao interessado se dará
a partir da publicação no sítio oficial da Polícia Federal na internet.
Art. 6º Nas hipóteses previstas nos Anexos I, III e XVII, quando exigida a comprovação de
meios de subsistência ou de custeio, serão aceitos quaisquer dos seguintes documentos, sem prejuízo
de outros que possam cumprir idêntica função probatória:
I - contrato de trabalho em vigor ou CTPS com anotação do vínculo vigente;
II - contrato de prestação de serviços;
III - demonstrativo de vencimentos impresso;
IV - comprovante de recebimento de aposentadoria;
V - contrato social de empresa ou de sociedade simples em funcionamento, no qual o
imigrante figure como sócio ou como responsável individual;
VI - documento válido de registro ativo em Conselho Profissional no Brasil;
VII - carteira de registro profissional ou equivalente;
VIII - comprovante de registro como microempreendedor individual;
IX - declaração comprobatória de percepção de rendimentos;
X - declaração de ajuste anual para fins de imposto de renda;
XI - inscrição como autônomo nos cadastros dos órgãos competentes;
XII - comprovante de investimentos financeiros ou de posse de bens ou direitos
suficientes à manutenção própria e da família;
XIII - declaração, sob as penas da lei, de dependência econômica nos casos dos
dependentes legais, hipótese em que também deverá ser juntado comprovante de
subsistência do responsável; e
XIV - declaração, sob as penas da lei, de que possui meios de vida lícitos e suficientes
que permitam a subsistência do interessado e de sua família no país.
Art. 7º São considerados dependentes econômicos, para fins do disposto no inciso XIII do
artigo 6º:
I - descendentes menores de 18 anos, ou de qualquer idade, quando comprovada a
incapacidade de prover o próprio sustento;
II - ascendentes, quando comprovada a incapacidade de prover o próprio sustento;
III - irmão, menor de 18 anos ou de qualquer idade, quando comprovada a incapacidade
de prover o próprio sustento;
IV - cônjuge ou companheiro ou companheira, em união estável;
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V - enteado ou menor de dezoito anos sob guarda; e
VI - que estejam sob tutela.
Parágrafo único. Os dependentes a que se referem os incisos I, III e V do caput, que estejam
inscritos em curso de graduação, pós-graduação ou técnico, serão assim considerados até o ano
calendário em que completarem vinte e quatro anos.
Art. 8º Na hipótese do Anexo XVII, quando exigida a comprovação de período de residência
no Brasil, observado o conjunto probatório, serão aceitos, cumulativamente ou não, os seguintes
documentos:
I - comprovantes de endereço como contas de água, energia ou telefone;
II - cópia de contrato de locação ou escritura de compra e venda de imóvel em seu nome
ou no de genitor ou cônjuge ou companheiro, acompanhado respectivamente da
certidão de nascimento, ou casamento, ou comprovação de união estável;
III - declaração de instituição financeira atestando cadastro de cliente;
IV - comprovante de vínculo profissional, conforme a atividade desenvolvida, podendo
ser:
a) declaração de empregador atestando vínculo empregatício naquela
localidade;
b) comprovante de desempenho de atividade autônoma;
c) comprovante de que exerce atividade empresarial; ou
d) carteira de trabalho com anotação de vínculo de trabalho vigente;
V - certificado de conclusão de curso;
VI - diploma;
VII - histórico escolar;
VIII - exames médicos;
IX - extrato da Previdência Social;
X - extrato de plano de saúde; e
XI - outros documentos que atestem a residência contínua e ininterrupta no País.
Parágrafo único. O reconhecimento do período de residência não será prejudicado por saídas
esporádicas do território brasileiro.
Art. 9º A apresentação de fotos para a realização do registro e emissão da respectiva carteira
de registro nacional migratório será exigida até que a Polícia Federal implante sistema de coleta de
dados biométricos.
Parágrafo único. A apresentação de fotos será dispensada nos procedimentos de renovação de
prazo de residência, salvo nas hipóteses em que o imigrante for menor de quatro anos de idade.
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Art. 10. Os requerimentos de que tratam esta Portaria serão processados e decididos no
âmbito da Polícia Federal.
Art. 11. Ficam revogadas:
I - a Portaria nº 04, de 07 de janeiro de 2015; e
II - a Portaria nº 06, de 30 de janeiro de 2015.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
Ministro de Estado da Justiça
RAUL JUNGMANN
Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública
ANEXO I - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
O requerimento de autorização de residência para tratamento de saúde deverá ser instruído com a
seguinte documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, quando os documentos mencionados
no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
4 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de
Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
5 - formulário de solicitação preenchido;
6 - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial
competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
7 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos últimos
cinco anos;
8 - comprovação de meios de subsistência para manutenção do interessado durante o período em que
permanecer em território nacional;
9 - comprovação de meios suficientes para custear o tratamento, por:
a) recurso próprio;
b) seguro de saúde válido no território nacional, que ofereça cobertura para o atendimento específico;
ou
c) certificado de prestação de serviço de saúde previsto em acordo internacional;
10 - indicação médica ou laudo médico para o tratamento; e
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11 - estimativa de custos do tratamento médico.
Observação 1: A solicitação de autorização de residência poderá ser formalizada por cônjuge, filho
maior, representante legal ou procurador do imigrante.
Observação 2: Em se tratando de situações provocadas por agravos de saúde ou traumas ocorridos
após a entrada do imigrante estrangeiro em território nacional que acarretem total impossibilidade de
remoção para o país de origem, seja por implicarem risco iminente à vida e à integridade física do
paciente, seja por representarem ameaça à saúde pública, os documentos previstos nos itens nº 8 a 11
serão substituídos por relatório médico que permita avaliar a condição de saúde ou o impedimento de
retorno ao país de origem, incluindo prova de que está sob responsabilidade médica.
Observação 3: As exigências mencionadas nos itens nº 08 a 11 poderão ser dispensadas no caso de
tratamento ser feito no SUS.
ANEXO II - RENOVAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA DO IMIGRANTE EM
TRATAMENTO DE SAÚDE
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante em tratamento de saúde deverá ser
instruído com a seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - duas fotos 3x4, desde que imigrante seja menor de quatro anos de idade;
3 - comprovante de pagamento da taxa de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
4 - formulário de solicitação preenchido;
5 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais no último ano;
6 - declaração, sob as penas da lei, de que persistem os meios de subsistência para manutenção do
interessado durante o período em que permanecer em território nacional e que perduram os meios de
custeio do tratamento; e
7 - indicação médica ou laudo médico para continuidade do tratamento.
Observação: A solicitação de renovação do prazo de residência poderá ser formalizada por cônjuge,
filho maior, representante legal ou procurador do imigrante.
ANEXO III - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA FINS DE ESTUDOS
O requerimento de autorização de residência para fins de estudo deverá ser instruído com a seguinte
documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, quando os documentos mencionados
no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
4 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de
Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
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5 - formulário de solicitação preenchido;
6 - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial
competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
7 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos últimos
cinco anos;
8 - indicação do responsável pela criança ou adolescente no Brasil, se for o caso;
9 - documentação que comprove capacidade financeira própria ou dos responsáveis pela manutenção
do interessado no Brasil durante o período que pretenda permanecer no país, ou comprovação de que
foi contemplado com bolsa de estudos, quando cabível;
10 - documentação que comprove a matrícula no curso pretendido, em caso de autorização de
residência para freqüência em curso regular;
11 - documentação que comprove que o interessado frequenta curso de graduação em universidade
estrangeira, em caso de autorização de residência para estágio ou para intercâmbio de estudo ou de
pesquisa; e
12 - termo de compromisso entre o estagiário, a parte concedente do estágio e instituição de ensino
onde o imigrante esteja matriculado, que ateste a compatibilidade entre sua área de conhecimento e as
atividades desenvolvidas no estágio, em caso de autorização de residência para estágio.
ANEXO IV - RENOVAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA DE IMIGRANTE ESTUDANTE
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante estudante deverá ser instruído com
a seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - duas fotos 3x4, desde que imigrante seja menor de quatro anos de idade;
3 - comprovante de pagamento da taxa de emissão de nova Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
4 - formulário de solicitação preenchido;
5 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais no último ano;
6 - indicação do responsável pela criança ou adolescente no Brasil, se for o caso;
7 - documentação que comprove a matrícula no curso pretendido, em caso de autorização de residência
para freqüência em curso regular;
8 - documentação que comprove que o interessado frequenta curso de graduação em universidade
estrangeira, em caso de autorização de residência para estágio ou para intercâmbio de estudo ou de
pesquisa; e
9 - termo de compromisso entre o estagiário, a parte concedente do estágio e instituição de ensino onde
o imigrante esteja matriculado, que ateste a compatibilidade entre sua área de conhecimento e as
atividades desenvolvidas no estágio, em caso de autorização de residência para estágio.
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ANEXO V - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA FÉRIAS-TRABALHO
O requerimento de autorização de residência na hipótese de férias-trabalho deverá ser instruído com a
seguinte documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, quando os documentos mencionados
no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
4 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de
Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
5 - formulário de solicitação preenchido;
6 - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial
competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
7 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos últimos
cinco anos; e
8 - outros documentos previstos em Acordo do qual o Brasil seja signatário.
ANEXO VI - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE EM REUNIÃO FAMILIAR
O requerimento de autorização de residência com base em reunião familiar deverá ser instruído com a
seguinte documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, quando os documentos mencionados
no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
4 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de
Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
5 - formulário de solicitação, disponível no sítio da Polícia Federal na internet, devidamente
preenchido; (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de 2018)
6 - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial
competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
7 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos cinco
anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência; (Redação dada pela Portaria
Interministerial nº 12, de 14 de junho de 2018)
8 - certidão de nascimento ou casamento para comprovação do parentesco entre o requerente e o
brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência, ou documento hábil que comprove
o vínculo;
9 - documento de identidade do brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência, com
o qual o requerente deseja a reunião;
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10 - declaração, sob as penas da lei, de que o familiar chamante reside no Brasil; e
11 - documentos que comprovem a dependência econômica, quando for o caso; (Redação dada pela
Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de 2018)
12 - comprovante do vínculo de união estável entre o requerente e o brasileiro ou imigrante beneficiário
de autorização de residência; (Incluído do pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de 2018)
13 - declaração conjunta dos cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a respeito da continuidade
de efetiva união e convivência; e (Incluído pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de
2018)
14 - documentos que comprovem a tutela, curatela ou guarda de brasileiro, quando for o caso. (Incluído
pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de 2018)
ANEXO VII - RENOVAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA DO IMIGRANTE EM
SITUAÇÃO DE REUNIÃO FAMILIAR
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante em reunião familiar deverá ser
instruído com a seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - duas fotos 3x4, desde que imigrante seja menor de quatro anos de idade;
3 - comprovante de pagamento da taxa de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
4- formulário de solicitação preenchido;
5 - formulário de solicitação, disponível no sítio da Polícia Federal na internet, devidamente
preenchido; (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de 2018)
6 - comprovação de que o imigrante familiar chamante teve seu prazo de residência renovado;
7 - declaração, sob as penas da lei, de que o familiar chamante continua residindo no Brasil; (Redação
dada pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de 2018)
8 - declaração, sob as penas da lei, de que subsiste a dependência econômica em relação ao familiar
chamante, quando for o caso; e (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de
2018)
9 - declaração conjunta dos cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a respeito da continuidade
de efetiva união e convivência, quando for o caso. (Incluído pela Portaria Interministerial nº 12, de
14 de junho de 2018)
ANEXO VIII - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, DE
TEMPORÁRIO PARA INDETERMINADO
O requerimento da alteração do prazo de residência familiar, de temporário para indeterminado, deverá
ser instruído com a seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - duas fotos 3x4;
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3 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e emissão da Carteira de Registro
Nacional Migratório, quando aplicáveis;
4- formulário de solicitação preenchido;
5 - formulário de solicitação, disponível no sítio da Polícia Federal na internet, devidamente
preenchido; (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho de 2018)
6 - comprovação de que o familiar chamante teve o status de seu prazo de residência alterado de
determinado para indeterminado; (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho
de 2018)
7 - declaração, sob as penas da lei, de que subsiste a dependência econômica em relação ao familiar
chamante, quando for o caso; e (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 12, de 14 de junho
de 2018)
8 - declaração conjunta dos cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a respeito da continuidade
de efetiva união e convivência, quando for o caso. (Incluído pela Portaria Interministerial nº 12, de
14 de junho de 2018)
ANEXO IX - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE EM ACORDO OU
TRATADO DE RESIDÊNCIA
O requerimento de autorização de residência com base em Acordo ou Tratado de residência deverá ser
instruído com a seguinte documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, quando os documentos mencionados
no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
4 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de
Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
5 - formulário de solicitação preenchido;
6 - certidões de antecedentes criminais nos termos do Acordo ou Tratado; e
7 - outros documentos exigidos por força do texto do Acordo ou Tratado.
ANEXO X - RENOVAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA DO IMIGRANTE RESIDENTE
COM BASE EM ACORDO OU TRATADO
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante registrado com base em Acordo ou
Tratado deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - duas fotos 3x4, desde que imigrante seja menor de quatro anos de idade;
3 - comprovante de pagamento da taxa de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
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4 - formulário de solicitação preenchido; e
5 - outros documentos exigidos por força do texto do acordo ou tratado.
ANEXO XI - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA COM BASE EM ACORDO OU
TRATADO, DE TEMPORÁRIO PARA INDETERMINADO
O requerimento da alteração do prazo de residência com base em Acordo ou Tratado, de temporário
para indeterminado, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - duas fotos 3x4;
3 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de
Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
4 - formulário de solicitação preenchido; e
5 - outros documentos exigidos por força do texto do acordo ou tratado.
ANEXO XII - REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE IMIGRANTE QUE
TEVE RECONHECIDA A CONDIÇÃO DE REFUGIADO PELO CONARE
O requerimento de autorização de residência do imigrante reconhecido como refugiado pelo CONARE
deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade, se dispuser;
2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, se dispuser e desde que os documentos
mencionados no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
4 - comprovante de pagamento da taxa de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
5 - formulário de solicitação preenchido; e
6 - comprovante da decisão do CONARE que reconheceu sua condição de refugiado ou, na sua
ausência, declaração sobre a mesma, hipótese em que a unidade da Polícia Feral buscará sua
confirmação.
Observação: Na ausência dos documentos mencionados nos itens 1 e 3, o refugiado deverá declarar,
sob as penas da lei, sua qualificação, mediante preenchimento de termo de responsabilidade.
ANEXO XIII - REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE IMIGRANTE QUE
TEVE ASILO POLÍTICO CONCEDIDO PELO ESTADO BRASILEIRO
O requerimento de autorização de residência do imigrante ao qual foi concedido asilo político deverá
ser instruído com a seguinte documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade, se dispuser;
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2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, se e desde que os documentos
mencionados no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
4 - comprovante de pagamento da taxa de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
5 - formulário de solicitação preenchido; e
6 - comprovante da decisão da Presidência da República que concedeu asilo político ao interessado
ou, na sua ausência, declaração sobre a mesma, hipótese em que a unidade da Polícia Feral buscará
sua confirmação.
Observação: Na ausência dos documentos mencionados nos itens 1 e 3, o asilado deverá declarar, sob
as penas da lei, sua qualificação, mediante preenchimento de termo de responsabilidade.
ANEXO XIV - REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE IMIGRANTE QUE
TEVE RECONHECIDA SUA CONDIÇÃO DE APÁTRIDA
O requerimento de autorização de residência do imigrante reconhecido como apátrida pelo Ministério
da Justiça deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade, se dispuser;
2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, se dispuser e desde que os documentos
mencionados no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
4 - comprovante de pagamento da taxa de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
5 - formulário de solicitação preenchido; e
6 - comprovante da decisão do Ministério da Justiça que reconheceu a condição de apátrida do
interessado ou, na sua ausência, declaração sobre a mesma, hipótese em que a unidade da Polícia Feral
buscará sua confirmação.
Observação: Na ausência dos documentos mencionados nos itens 1 e 3, o apátrida deverá declarar,
sob as penas da lei, sua qualificação, mediante preenchimento de termo de responsabilidade
ANEXO XV - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE IMIGRANTE QUE SE ENCONTRA
EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUMPRIMENTO DE PENA
O requerimento de autorização de residência ao imigrante que se encontra em liberdade provisória ou
em cumprimento de pena deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
2 - duas fotos 3x4;
3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, quando os documentos mencionados
no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;
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4 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de
Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
5 - formulário de solicitação preenchido;
6 - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial
competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
7 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos últimos
cinco anos; e
8 - decisão judicial da concessão da liberdade provisória ou certidão emitida pelo juízo responsável
pela execução criminal do qual conste o período de pena a ser cumprida, conforme o caso.
Observação: Na ausência da apresentação do documento a que se refere o item 1, o procedimento
poderá ser instruído com informações do juízo responsável a respeito da qualificação completa do
imigrante.
ANEXO XVI - RENOVAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA DE IMIGRANTE QUE SE
ENCONTRA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUMPRIMENTO DE PENA
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante que se encontra em liberdade
provisória ou em cumprimento de pena deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - comprovante de pagamento da taxa de emissão de nova Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
3 - formulário de solicitação preenchido;
4 certidão emitida pelo juízo responsável pela execução penal informando que o imigrante continua
em liberdade provisória; e
5 - certidão emitida pelo juízo responsável pela execução criminal do qual conste que o período de
cumprimento de pena foi revisado.
ANEXO XVII - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE IMIGRANTE ANTERIORMENTE
REGULARIZADO COM BASE EM REUNIÃO FAMILIAR
O requerimento de autorização de residência ao imigrante anteriormente regularizado com base em
reunião familiar deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - duas fotos 3x4;
3- comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de
Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
4 - formulário de solicitação preenchido;
5 - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial
competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
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6 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos últimos
cinco anos;
7 - comprovante de meios de subsistência; e
8- comprovação de residência no território nacional pelo prazo mínimo de quatro anos.
ANEXO XVIII - SUBSTITUIÇÃO DA CARTEIRA DE REGISTRO NACIONAL
MIGRATÓRIO DE RESIDENTE POR PRAZO INDETERMINADO EM RAZÃO DE
DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO DOCUMENTO
O requerimento de substituição da Carteira de Registro Nacional Migratório de residente por prazo
indeterminado, em razão de decurso do prazo de validade do documento, deverá ser instruído com a
seguinte documentação:
1 - Carteira de Registro Nacional Migratório;
2 - duas fotos 3x4;
3 - comprovante de pagamento da taxa de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório,
quando aplicável;
4- formulário de solicitação preenchido;
5 - declaração, sob as penas da lei, que não está presente nenhuma das causas de perda de autorização
de residência previstas no art. 135 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Observação: O disposto no presente anexo aplica-se aos casos de substituição de carteira como
resultado de ação de recadastramento de imigrantes portadores de identidade de modelos anteriores
em que havia a classificação permanente.
ANEXO XIX - DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DEMAIS MEIOS DE
CONTATO
O Formulário deverá ser preenchido em Letra de Forma Legível
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Filiação:
CPF (quando disponível):
Data de nascimento:
Documento de Identidade:
Nacionalidade:
2. DADOS DE CONTATO
Informo os seguintes dados atualizados
Telefones:
Endereço eletrônico/E-mail:
Endereço residencial:
Endereço do trabalho:
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3. DECLARAÇÃO
Declaro sob as penas da legislação brasileira, que as informações por mim emitidas para as
finalidades da Lei nº 13.445, de 2017 e do Decreto nº 9.199, de 2017 são verídicas, estando ciente do dever
de atualização cadastral perante a Polícia Federal sempre que houver alteração de dados pessoais e meios
de contato.
Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicações e notificações em procedimentos
administrativos perante a Polícia Federal serão encaminhadas preferencialmente para o endereço eletrônico
acima informado e publicadas no sítio oficial da Polícia Federal na internet: http://www.pf.gov.br/servicospf/imigracao/lei-de-migracao, e que o início da contagem de prazo para manifestação, nos termos desta
Portaria, se dará com a publicação no sítio oficial da Polícia Federal na internet.
Cidade/UF,________de_________________de__________
____________________________________
Assinatura do Declarante
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 6, DE 8 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o procedimento de perda e cancelamento de autorização de
residência.
PUBLICADA NO DOU Nº 48 de 12/03/2018, Seção 1, Página 45
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA, EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA e DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 33 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de
2017, e 135 a 141 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem:
Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos processos de decretação da perda e do cancelamento da autorização de residência.
Art. 2º O procedimento de decretação da perda e do cancelamento da autorização de residência
será instaurado com fundamento nos arts. 135 e 136 do Decreto nº 9.199, de 2017, devendo conter
relato do fato motivador e a sua fundamentação legal.
§ 1º Os procedimentos de decretação da perda e do cancelamento da autorização de residência
concedida com base nas hipóteses previstas no art. 127, § 1º, do Decreto nº 9.199, de 2017, serão
instaurado se decididos por ato do Ministro de Estado do Trabalho.
§ 2º Os procedimentos de decretação da perda e do cancelamento da autorização de residência
concedida com base nas hipóteses diversas do caput serão instaurados e decididos por ato do Ministro
de Estado da Justiça.
Art. 3º Instaurado o procedimento, será feita a notificação ao imigrante, preferencialmente por
meio eletrônico, para apresentação de defesa, no prazo de dez dias.
§ 1º Nas hipóteses de perda ou cancelamento da autorização de residência de atribuição do
Ministério do Trabalho, o empregador poderá ser notificado, preferencialmente por meio eletrônico.
§2º Na hipótese de o imigrante não ser encontrado, o Ministério da Justiça ou o Ministério do
Trabalho, de acordo com as competências estabelecidas no art. 2º, dará publicidade à instauração do
procedimento em seu respectivo sítio eletrônico, que será considerada como a notificação para
apresentação de defesa.
§ 3º Na impossibilidade de publicação em sítio eletrônico, a publicidade mencionada no §2º
poderá se dar por meio do Diário Oficial da União.
§ 4º O imigrante poderá, por meios próprios ou por meio de defensor constituído, apresentar
defesa no prazo a que se refere o caput e fazer uso dos meios e dos recursos admitidos em direito,
inclusive tradutor ou intérprete.
§5º O imigrante que, regularmente notificado, não apresentar defesa será considerado revel,
dando-se curso ao procedimento.
Art.4º Decidido o procedimento e decretada a perda ou o cancelamento definitivo da
autorização de residência, o imigrante será notificado nos termos do art. 176 do Decreto nº 9.199, de
2017.
Art.5º A instauração de procedimento administrativo e decisão quanto à decretação da perda
ou do cancelamento da autorização de residência caberá ao órgão que a houver concedido.
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Parágrafo único. A competência para instaurar e decidir procedimentos de perda e
cancelamento da autorização de residência caberá ao:
I - Secretário Nacional de Justiça, nos casos em que a autorização foi concedida no âmbito
do Departamento de Migrações;
II - Diretor-Geral da Polícia Federal nos casos em que a autorização foi concedida no
âmbito da Polícia Federal; e
III - Coordenador-Geral de Imigração do Ministério do Trabalho, nos casos em que a
autorização foi concedida no âmbito do Ministério do Trabalho.
Art. 6º O imigrante terá o prazo de dez dias para interpor recurso contra a decisão que decretar
a perda ou cancelamento da autorização de residência, conforme o art. 134 do Decreto nº 9.199, de
2017.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
Ministro de Estado da Justiça
RAUL JUNGMANN
Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública
HELTON YOMURA
Ministro de Estado do Trabalho Interino
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 7, DE 13 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o visto temporário e a autorização de residência para fins
de estudo.
PUBLICADA NO DOU Nº 51 de 15/03/2018, Seção 1, Página 56
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA, DAS RELAÇÕES EXTERIORES e
EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhes confere o art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o disposto nos arts. 14, I, “d” e § 4º, e
30, I, “d”, da Lei nº13.445, de 24 de maio de 2017, e 37 e 146 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro
de 2017, resolvem:
Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos pedidos de visto temporário e autorização de residência para fins de estudo.
Art. 2º O visto temporário para estudo poderá ser concedido ao imigrante que pretenda vir ao
Brasil para realizar qualquer das seguintes atividades:
I - curso regular;
II - estágio;
III - intercâmbio de estudo; ou
IV - intercâmbio de pesquisa.
§ 1º O conceito de curso regular abrange os ensinos básico, fundamental e médio, os cursos de
graduação, pós-graduação, técnicos ou de idiomas, desde que oferecidos por instituição de ensino
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
§ 2º O conceito de estágio consiste no ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam
frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior.
§ 3º O conceito de intercâmbio de estudo ou pesquisa consiste na experiência de aprendizado
internacional com vistas ao aprimoramento da formação acadêmica inicial ou continuada objetivando
a troca de conhecimentos e experiências culturais, em ambiente educacional.
§ 4º O visto temporário para estudo autoriza o imigrante a realizar as atividades previstas no
caput deste artigo vinculadas a uma instituição de ensino definida.
Art. 3º Para solicitar o visto, o imigrante deverá apresentar à Autoridade Consular:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada e, quando cabível, de saída do
território nacional; e
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VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem, ou, a critério da
Autoridade Consular e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente.
Art. 4º Deverão, também, ser apresentados à Autoridade Consular:
I - autorização de viagem assinada pelos pais ou responsáveis no caso de criança ou
adolescente, bem como indicação de seu responsável no Brasil;
II - documentação que comprove capacidade financeira própria ou dos responsáveis
pela sua manutenção no Brasil durante o período que pretenda permanecer no país, ou
comprovação de que foi contemplado com bolsa de estudos, quando cabível;
III - documentação que comprove a matrícula ou aceitação no curso pretendido, em
caso de solicitação de visto para frequência em curso regular;
IV - documentação que comprove frequência em curso de graduação ou pós graduação
em universidade estrangeira, em caso de solicitação de visto para estágio ou para
intercâmbio de estudo ou de pesquisa; e
V - termo de compromisso entre o estagiário, a parte concedente do estágio e instituição
de ensino onde o imigrante esteja matriculado, que ateste a compatibilidade entre sua
área de conhecimento e as atividades desenvolvidas no estágio, em caso de solicitação
de visto para estágio.
§ 1º A carga horária mínima de cursos regulares ou de intercâmbio de estudo será de quinze
horas por semana.
§ 2º Em casos excepcionais e devidamente justificados, carga horária inferior àquela indicada
no § 1º poderá ser aceita.
Art. 5º O visto temporário para estudo terá prazo de validade máximo de um ano.
§ 1º O imigrante portador de visto temporário para estudo deverá registrar-se junto à Polícia
Federal em até noventa dias após seu ingresso em território nacional, para fins de registro de residência
para estudo, que terá prazo inicial máximo de um ano.
§ 2º O prazo de validade do visto temporário para estudos não se confunde com o prazo de
residência.
Art. 6º O imigrante ou visitante que se encontre em território nacional poderá apresentar
requerimento de autorização de residência para fins de estudo perante uma das unidades da Polícia
Federal.
Parágrafo único. O prazo de residência prevista no caput será de um ano.
Art. 7º O requerimento de autorização de residência para fins de estudo deverá ser instruído
com os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido ou documento oficial de identidade;
II - duas fotos 3x4;
III - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, desde que não conste a
filiação no documento previsto no inciso I;
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IV - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da
Carteira de Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
V - formulário de solicitação preenchido;
VI - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos; e
VII - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos últimos cinco anos.
Art. 8º Deverão, também, ser apresentados:
I - indicação do responsável pela criança ou adolescente no Brasil, se for o caso;
II - documentação que comprove capacidade financeira própria ou dos responsáveis
pela sua manutenção no Brasil durante o período que pretenda permanecer no país, ou
comprovação de que foi contemplado com bolsa de estudos, quando cabível;
III - documentação que comprove a matrícula no curso pretendido, em caso de
autorização de residência para freqüência em curso regular;
IV - documentação que comprove que o interessado frequenta curso de graduação ou
pós-graduação em universidade estrangeira, em caso de autorização de residência para
estágio ou para intercâmbio de estudo ou de pesquisa; e
V - termo de compromisso entre o estagiário, a parte concedente do estágio e instituição
de ensino onde o imigrante esteja matriculado, que ateste a compatibilidade entre sua
área de conhecimento e as atividades desenvolvidas no estágio, em caso de autorização
de residência para estágio.
§1º A carga horária mínima de cursos regulares ou de intercâmbio de estudo será de quinze
horas por semana.
§2º Em casos excepcionais e devidamente justificados, carga horária inferior àquela indicada
no § 1º poderá ser aceita.
Art. 9º O imigrante poderá requerer renovações anuais do prazo de residência para estudo, até
a conclusão da atividade que ensejou a concessão da autorização de residência, mediante a
apresentação de comprovante de matrícula e aproveitamento escolar, bem como de meios de
subsistência e certidão atualizada de antecedentes criminais do Brasil.
Parágrafo único. A renovação do prazo de residência poderá ser deferida para a realização de
providências complementares para retirada de diploma, não podendo exceder a doze meses a partir da
conclusão do curso.
Art. 10. Caso o imigrante almeje mudar de curso ou de estabelecimento de ensino, deverá ser
feita comunicação da mudança à Polícia Federal, para fins de atualização cadastral.
Art. 11. Ao imigrante residente para fins de estudo será permitido o exercício de atividade
remunerada compatível com a carga horária do curso, estágio ou intercâmbio, nos termos da legislação
vigente.
Art. 12. O imigrante que venha ao País na condição de estagiário, ao abrigo de visto
temporário, poderá receber bolsa de manutenção, bem como os demais benefícios previstos na Lei nº
11.788, de 25 de setembro de 2008.
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Parágrafo único. A percepção dos proventos previstos no caput deste artigo não configura
remuneração, para efeitos de vedação legal, nos termos da legislação trabalhista em vigor.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
Ministro de Estado da Justiça
ALOYSIO NUNES FERREIRA
Ministro de Estado das Relações Exteriores
RAUL JUNGMANN
Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 8, DE 13 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o visto temporário e sobre a autorização de residência para
tratamento de saúde.
PUBLICADA NO DOU Nº 51 de 15/03/2018, Seção 1, Página 56
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA, EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA e DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 14, § 2º, e 30, I, “b”,
da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e arts. 35, §4º, e 144, § 6º, do Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017, resolvem:
Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos pedidos de visto temporário e autorização de residência para fins de tratamento de saúde.
Art. 2º O visto temporário para tratamento de saúde poderá ser concedido ao imigrante que
venha ao país para se submeter a tratamento de saúde.
Parágrafo único. A concessão do visto temporário para tratamento de saúde estará
condicionada à comprovação, pelo imigrante, de meios suficientes para custear seu tratamento e sua
manutenção durante o período em que permanecer em território brasileiro.
Art. 3º Para solicitar o visto, o imigrante deverá apresentar à Autoridade Consular:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada e, quando cabível, de saída do
território nacional.
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem, ou, a critério da
Autoridade Consular e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente;
VII - comprovação de meios de subsistência para sua manutenção durante o período em
que permanecer em território nacional;
VIII - comprovação de meios suficientes para custear o tratamento, por:
a) recurso próprio;
b) cobertura para o atendimento específico; ou
c) certificado de prestação de serviço de saúde previsto em acordo internacional;
IX - indicação médica ou laudo médico para o tratamento;
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X - estimativa de custos do tratamento médico; e
XI - declaração do médico responsável, do hospital ou da clínica em que o tratamento
será realizado, assegurando que o tratamento não onerará o Sistema Único de Saúde
brasileiro, exceto em casos de ressarcimento.
Parágrafo único. Os documentos previstos neste artigo deverão ser apresentados devidamente
apostilados e, em sua impossibilidade, consularizados e acompanhados de tradução, quando for o caso,
observada a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016.
Art. 4º A Autoridade Consular poderá conceder visto temporário para tratamento de saúde com
a finalidade de realização de transplante no País, observando-se as exigências da Portaria nº 201, de
07 de fevereiro de 2012, do Ministério da Saúde.
Art. 5º O visto temporário para tratamento de saúde terá prazo de validade de até um ano.
Art. 6º O imigrante deverá registrar-se junto à Polícia Federal em até noventa dias após seu
ingresso em território nacional.
§ 1º O registro de que trata o caput poderá ser feito pelo imigrante, seu cônjuge ou
companheiro, ascendente, descendente representante ou defensor.
§ 2º O registro de que trata o caput será de até um ano e poderá ser sucessivamente renovado
enquanto durar o tratamento médico, mediante a apresentação de laudo médico e comprovação de
meios de subsistência suficientes para custear a continuidade do tratamento, sua manutenção e de
eventual acompanhante.
Art. 7º O imigrante ou visitante que se encontre em território nacional poderá solicitar
autorização de residência para tratamento de saúde perante uma das unidades da Polícia Federal.
§ 1º A solicitação de que trata o caput poderá ser feita pelo imigrante, seu cônjuge ou
companheiro, ascendente, descendente representante ou defensor.
§ 2º O prazo da autorização de residência será de um ano e poderá ser sucessivamente renovado
enquanto durar o tratamento médico, mediante a apresentação de laudo médico que comprove a
necessidade, bem como de meios de subsistência suficientes para custear a continuidade do tratamento,
sua manutenção e de eventual acompanhante.
§ 3º O comprovante de meios de subsistência que trata o § 2º será dispensado no caso do
tratamento ser feito no Sistema Único de Saúde.
Art. 8º Na hipótese do artigo 7º, o requerente deverá apresentar:
I - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
II - duas fotos 3x4;
III - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, desde que as
informações sobre a filiação não constem do documento previsto no inciso I;
IV - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da
cédula de identidade de imigrante, quando aplicáveis;
V - formulário de solicitação, disponível no sítio eletrônico da Polícia Federal, devidamente
preenchido;
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VI - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade
judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
VII - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos últimos cinco anos;
VIII - comprovação de meios de subsistência para sua manutenção durante o período em
que permanecer no território nacional;
IX - comprovação de meios suficientes para custear o tratamento, por:
a) recurso próprio;
b) seguro de saúde válido no território nacional que ofereça cobertura para o
atendimento específico; ou
c) certificado de prestação de serviço de saúde previsto em acordo internacional;
X - indicação médica ou laudo médico para o tratamento; e
XI - estimativa de custos do tratamento médico.
§ 1º As exigências prevista nos incisos VIII, IX, X e XI serão dispensadas no caso do tratamento
ser realizado no Sistema Único de Saúde.
§ 2º Em se tratando de situações provocadas por agravos à saúde ou traumas ocorridos após a
entrada do imigrante em território nacional, que acarretem total impossibilidade de remoção para o país de
origem, seja por implicarem risco iminente à vida e à integridade física do paciente, seja por representarem
ameaça à saúde pública, os documentos previstos nos incisos VIII, IX, X e XI serão substituídos por
relatório médico que permita avaliar a condição de saúde ou o impedimento de retorno ao país de origem,
incluindo prova de que está sob responsabilidade médica.
Art. 9º O visto temporário e a autorização de residência para tratamento de saúde poderão ser
concedidos ao acompanhante do imigrante que se submeterá a tratamento médico no Brasil.
§ 1º Excepcionalmente, poderá ser concedido visto temporário e autorização de residência a mais
de um acompanhante, ainda que não cumpridos os requisitos de reunião familiar, desde que comprovada a
necessidade médica.
§ 2º Os acompanhantes deverão apresentar os documentos mencionados nos arts. 3º, incisos I a
VII, ou 8º, incisos I a VIII, nos pedidos de emissão de visto ou de autorização de residência,
respectivamente.
Art. 10. O imigrante titular do visto temporário e da autorização de residência para tratamento de
saúde e seus acompanhantes não têm direito de exercer atividade remunerada no Brasil.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
Ministro de Estado da Justiça
RAUL JUNGMANN
Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública
ALOYSIO NUNES FERREIRA
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 12, DE 13 DE JUNHO DE 2018
Dispõe sobre o visto temporário e sobre a autorização de residência para
reunião familiar.
PUBLICADA NO DOU Nº 113 de 14/06/2018, Seção 1, Página 86
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA, EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA e DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 45, § 2º, e
153, §§ 1º, 6º e 7º, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem:
Art. 1º A presente portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos pedidos de visto temporário e autorização de residência para reunião familiar.
Art. 2º O visto temporário para reunião familiar poderá ser concedido ao imigrante:
I - cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, nos termos do ordenamento
jurídico brasileiro;
II - filho de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência;
III - enteado de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência,
desde que menor de dezoito anos de idade, ou até os vinte e quatro anos de idade, se
comprovadamente estudante, ou de qualquer idade, se comprovada a dependência
econômica em relação ao chamante;
IV - que tenha filho brasileiro;
V - que tenha filho imigrante beneficiário de autorização de residência;
VI - ascendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
VII - descendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
VIII - irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência,
desde que menor de dezoito anos de idade, ou até os vinte e quatro anos de idade, se
comprovadamente estudante, ou de qualquer idade, se comprovada a dependência
econômica em relação ao chamante; ou
IX - que tenha brasileiro sob a sua tutela, curatela ou guarda.
§1º A solicitação de visto temporário para fins de reunião familiar poderá ocorrer
concomitantemente à solicitação do visto temporário do familiar chamante.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a concessão do visto para reunião familiar ficará
condicionada à prévia concessão do visto temporário ao familiar chamante.
§3º O visto mencionado no caput não poderá ser concedido quando o chamante for beneficiário
de visto ou autorização de residência por reunião familiar ou de autorização provisória de residência.
§4º O visto de que trata o inciso I do caput não será concedido se o casamento entre o
estrangeiro e o cônjuge chamante houver sido realizado por procuração.
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Art. 3º O requerimento de visto temporário para reunião familiar deverá ser apresentado à
Autoridade Consular e instruído com os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares, quando aplicável;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada no território nacional;
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem, ou, a critério da
autoridade consular, atendidas às peculiaridades do país onde o visto foi solicitado,
documento equivalente;
VII - certidão de nascimento ou casamento para comprovação do parentesco entre o
requerente e o brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência ou
documento hábil que comprove o vínculo;
VIII - certidão ou documento hábil que comprove vínculo de união estável entre o
requerente e o brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência;
IX - declaração conjunta de ambos os cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a
respeito da continuidade de efetiva união e convivência;
X - documento de identidade do brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de
residência com o qual o requerente deseja a reunião;
XI - declaração, sob as penas da lei, de que o chamante reside ou passará a residir no
Brasil;
XII - documentos que comprovem a dependência econômica, quando for o caso; e
XIII - documentos que comprovem a tutela, curatela ou guarda de brasileiro, quando
for o caso.
§ 1º A comprovação da união estável mencionada no inciso IX do caput poderá se dar pela
apresentação de:
I - atestado de união estável emitido por autoridade competente do país de procedência
do chamado; ou
II - comprovação de união estável emitida por juízo competente no Brasil ou autoridade
correspondente no exterior.
§ 2º Não sendo possível a apresentação dos documentos mencionados no § 1º, a união estável
poderá ser comprovada pela apresentação de:
I - certidão ou documento similar emitido por autoridade de registro civil nacional, ou
equivalente estrangeiro; e
II - declaração, sob as penas da lei, de duas pessoas que atestem a existência da união
estável e, no mínimo, um dos seguintes documentos:
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a) comprovação de dependência emitida por autoridade fiscal ou órgão
correspondente à Receita Federal;
b) certidão de casamento religioso;
c) disposições testamentárias que comprovem o vínculo;
d) apólice de seguro de vida na qual conste um dos interessados como instituidor
do seguro e o outro como beneficiário;
e) escritura de compra e venda, registrada no Registro de Propriedade de
Imóveis, em que constem os interessados como proprietários, ou contrato de
locação de imóvel em que figurem como locatários;
f) conta bancária conjunta;
g) certidão de nascimento de filho estrangeiro do casal; e
h) outro documento apto a comprovar a união estável.
Art. 4º O visto temporário para reunião familiar terá prazo de validade máximo de um ano.
§ 1º O imigrante portador de visto temporário para reunião familiar deverá registrar-se junto à
Polícia Federal em até noventa dias após seu ingresso em território nacional, para fins de registro de
residência para reunião familiar.
§ 2º O prazo de validade do visto temporário para reunião familiar não se confunde com o
prazo de residência.
Art. 5º O imigrante ou visitante que se encontre em território nacional poderá apresentar
requerimento de autorização de residência para reunião familiar perante uma das unidades da Polícia
Federal.
Art. 6º A autorização de residência para reunião familiar poderá ser concedida ao imigrante:
I - cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, nos termos do ordenamento
jurídico brasileiro;
II - filho de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência;
III - enteado de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência,
desde que menor de dezoito anos de idade, ou até os vinte e quatro anos de idade, se
comprovadamente estudante, ou de qualquer idade, se comprovada a dependência
econômica em relação ao chamante;
IV - que tenha filho brasileiro;
V - que tenha filho imigrante beneficiário de autorização de residência;
VI - ascendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
VII - descendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
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VIII - irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência,
desde que menor de 18 anos de idade, ou até os 24 anos de idade, se comprovadamente
estudante, ou de qualquer idade, se comprovada a dependência econômica em relação
ao chamante; ou
IX - que tenha brasileiro sob a sua tutela, curatela ou guarda.
§ 1º A autorização de residência para reunião familiar não será concedida na hipótese de o
chamante ser beneficiário de autorização de residência por reunião familiar ou de autorização
provisória de residência.
§ 2º Quando o requerimento for fundamentado em reunião com imigrante beneficiado com
residência por prazo determinado, a data de vencimento da autorização de residência do familiar
chamado coincidirá com a data de vencimento da autorização de residência do familiar chamante.
§ 3º A solicitação de autorização de residência para fins de reunião familiar poderá ocorrer
concomitantemente à solicitação de autorização de residência do familiar chamante.
§ 4º A concessão da autorização de residência para fins de reunião familiar ficará condicionada
à concessão prévia de autorização de residência ao familiar chamante.
Art. 7º O requerimento de autorização de residência para reunião familiar deverá ser instruído
com os seguintes documentos:
I - formulário de solicitação disponível no sítio da Polícia Federal na internet,
devidamente preenchido;
II - duas fotos 3x4;
III - documento de viagem válido ou documento oficial de identidade;
IV - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, desde que não conste a
filiação na documentação prevista no inciso III;
V - comprovante de recolhimento das taxas de autorização de residência e de emissão
da carteira de Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;
VI - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
VII - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência;
VIII - certidão de nascimento ou casamento para comprovação do parentesco entre o
requerente e o brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência ou
documento hábil que comprove o vínculo;
IX - comprovante do vínculo de união estável entre o requerente e o brasileiro ou
imigrante beneficiário de autorização de residência;
X - declaração conjunta de ambos os cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a
respeito da continuidade de efetiva união e convivência;
XI - documento de identidade do brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de
residência com o qual o requerente deseja a reunião;
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XII - declaração, sob as penas da lei, de que o chamante reside no Brasil;
XIII - documentos que comprovem a dependência econômica, quando for o caso; e
XIV - documentos que comprovem a tutela, curatela ou guarda de brasileiro, quando
for o caso.
§ 1º A comprovação da união estável mencionada no inciso IX do caput poderá se dar pela
apresentação de:
I - atestado de união estável emitido por autoridade competente do país de procedência
do chamado; ou
II - comprovação de união estável emitida por juízo competente no Brasil ou autoridade
correspondente no exterior.
§ 2º Não sendo possível a apresentação dos documentos mencionados no § 1º, a união estável
poderá ser comprovada pela apresentação de:
I - certidão ou documento similar emitido por autoridade de registro civil nacional, ou
equivalente estrangeiro; e
II - declaração, sob as penas da lei, de duas pessoas que atestem a existência da união
estável e, no mínimo, um dos seguintes documentos:
a) comprovação de dependência emitida por autoridade fiscal ou órgão
correspondente à Receita Federal;
b) certidão de casamento religioso;
c) disposições testamentárias que comprovem o vínculo;
d) apólice de seguro de vida na qual conste um dos interessados como instituidor
do seguro e o outro como beneficiário;
e) escritura de compra e venda, registrada no Registro de Propriedade de
Imóveis, em que constem os interessados como proprietários, ou contrato de
locação de imóvel em que figurem como locatários;
f) conta bancária conjunta;
g) certidão de nascimento de filho estrangeiro do casal; e
h) outro documento apto a comprovar a união estável.
Art. 8º A tramitação de pedido de autorização de residência ficará condicionada ao pagamento
das multas aplicadas com fundamento no Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
Art. 9º O imigrante que receber autorização de residência, em decorrência de reunião familiar,
poderá exercer qualquer atividade no País, inclusive remunerada, em igualdade de condições com o
nacional brasileiro, nos termos da legislação vigente.
Art. 10. Nos procedimentos de concessão de visto e de autorização de residência tratados nesta
portaria poderão ser realizadas atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
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necessários à tomada de decisão, inclusive entrevistas pessoais, sem prejuízo do direito dos
interessados de propor outras formas de comprovação do vínculo familiar.
Parágrafo único. A entrevista pessoal mencionada no caput deverá ocorrer em ambiente
adequado, de maneira a resguardar a privacidade dos envolvidos.
Art. 11. Aplicam-se as disposições desta Portaria no caso em que o chamante for refugiado
reconhecido pelo governo brasileiro, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
Parágrafo único. Quando da emissão de visto na hipótese do caput, o atestado de antecedentes
criminais previsto no art. 3º, VI, poderá ser substituído por declaração, sob as penas da lei, de ausência
de antecedentes criminais em qualquer país, nos últimos cinco anos, caso a autoridade consular entenda
haver risco na obtenção do documento.
Art. 12. Os Anexos VI, VII e VIII da Portaria Interministerial nº 03, de 27 de fevereiro de
2018, passam a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO VI - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE EM REUNIÃO FAMILIAR
“.............................................................................................................................
5 - formulário de solicitação, disponível no sítio da Polícia Federal na internet,
devidamente preenchido;
....................................................................................................
7 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em
qualquer país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de
residência;

..............................................................................................................................
11 - documentos que comprovem a dependência econômica, quando for o caso;
12 - comprovante do vínculo de união estável entre o requerente e o brasileiro
ou imigrante beneficiário de autorização de residência;
13 - declaração conjunta dos cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a
respeito da continuidade de efetiva união e convivência; e
14 - documentos que comprovem a tutela, curatela ou guarda de brasileiro,
quando for o caso”. (NR)
ANEXO VII - RENOVAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA DO IMIGRANTE EM
SITUAÇÃO DE REUNIÃO FAMILIAR
“.............................................................................................................................
5 - formulário de solicitação, disponível no sítio da Polícia Federal na internet,
devidamente preenchido;
..............................................................................................................................
7 - declaração, sob as penas da lei, de que o familiar chamante continua residindo
no Brasil;
8 - declaração, sob as penas da lei, de que subsiste a dependência econômica em
relação ao familiar chamante, quando for o caso; e
175

9 - declaração conjunta dos cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a
respeito da continuidade de efetiva união e convivência, quando for o caso”.
(NR)
ANEXO VIII - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, DE
TEMPORÁRIO PARA INDETERMINADO
“5 - formulário de solicitação, disponível no sítio da Polícia Federal na internet,
devidamente preenchido;
6 - comprovação de que o familiar chamante teve o status de seu prazo de
residência alterado de determinado para indeterminado;
7 - declaração, sob as penas da lei, de que subsiste a dependência econômica em
relação ao familiar chamante, quando for o caso; e
8 - declaração conjunta dos cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a
respeito da continuidade de efetiva união e convivência, quando for o caso”.
(NR)
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
Ministro de Estado da Justiça
RAUL JUNGMANN
Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública
ALOYSIO NUNES FERREIRA
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 18, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em relação à
tramitação dos requerimentos de autorização de residência à pessoa que
já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os
requisitos para readquiri-la.
PUBLICADA NO DOU Nº 244, de 20/12/2018, Seção 1, Página 149
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas
atribuições previstas no art. 87, incisos I e II da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 155
do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017:
Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos requerimentos de autorização de residência à pessoa que já tenha possuído a nacionalidade
brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para readquiri-la.
Parágrafo único. A autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo poderá
ser concedida por prazo indeterminado.
Art. 2º O pedido será endereçado ao Ministério da Justiça e apresentado perante uma das
unidades da Polícia Federal, que o encaminhará para análise e decisão do Departamento de Migrações,
acompanhados dos seguintes documentos:
I - formulário, devidamente preenchido, em que conste sua identificação, filiação, data
e o local de nascimento e a indicação de endereço e demais meios de contato;
II - documento de viagem válido ou outro documento que comprove sua identidade e a
sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
III - documento que comprove sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por
tradutor público juramentado, caso tal informação não conste da documentação
mencionada no inciso II;
IV - comprovação de que possuía a nacionalidade brasileira;
V - comprovação da perda de nacionalidade brasileira;
VI - comprovante de recolhimento das taxas migratórias, quando aplicável;
VII - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos; e
VIII - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em
qualquer País, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de
residência.
§ 1º O formulário para solicitação de pedido de autorização de residência estará disponível no
sítio eletrônico da Polícia Federal.
§ 2º Apresentado o requerimento à Polícia Federal, será entregue protocolo ao imigrante, que
garantirá acesso aos direitos disciplinados na Lei nº 13.445, de 2017, até decisão final.
Art. 3º O Departamento de Migrações, na instrução do requerimento, poderá:
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I - notificar o interessado, preferencialmente por meio eletrônico, a complementar a
documentação apresentada, no prazo de trinta dias; e
II - solicitar diligências à Polícia Federal.
Art. 4º Instruído o procedimento, o Departamento de Migrações decidirá sobre o pedido,
publicando a decisão no Diário Oficial da União e no site oficial do Ministério da Justiça.
Art. 5º Nos casos de concessão de autorização de residência prevista nesta Portaria, o
Departamento de Migrações notificará, preferencialmente de forma eletrônica, o interessado para
comparecer em uma das unidades da Polícia Federal para registro e emissão da Carteira de Registro
Nacional Migratório.
Parágrafo único. No ato de recebimento da Carteira de Registro Nacional Migratório, o
imigrante interessado deverá entregar o documento de identidade que possuir com a nacionalidade
brasileira ou, se não mais detiver o documento, declarar, sob as penas da lei, tal circunstância.
Art. 6º Da decisão que indeferir o pedido de autorização de residência caberá recurso, nos
termos do art. 134 do Decreto nº 9.199, de 2017, que poderá ser interposto em uma das unidades da
Polícia Federal ou no Ministério da Justiça.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
Ministro de Estado da Justiça
RAUL JUNGMANN
Ministro de Estado da Segurança Pública
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 3, DE 3 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre o procedimento a ser adotado em relação à tramitação do
requerimento de transformação de vistos diplomático ou oficial em
autorização de residência.
PUBLICADA NO DOU Nº 128, de 05/07/2019, Seção 1, Página 64
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso de suas atribuições previstas no art. 87, incisos I e II da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no art. 125
do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o procedimento a ser adotado em relação à tramitação do
requerimento de transformação de vistos diplomático ou oficial em autorização de residência
fundamentada em uma das hipóteses do art. 142 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 2º O prazo da autorização de residência será fixado nos termos de ato normativo próprio
que discipline a nova condição migratória pretendida.
Art. 3º O requerimento de pedido de transformação disciplinado nesta Portaria deverá ser
apresentado perante a autoridade competente para processar e avaliar a hipótese de autorização de
residência buscada, seguindo-se às orientações constantes em ato normativo próprio.
Art. 4º O pedido deverá ser instruído, no mínimo, com os seguintes documentos:
I- requerimento para solicitação de pedido de autorização de residência;
II- documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade e
a sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
III- documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado ou apostilado,
conforme o caso, e traduzido por tradutor público juramentado, salvo se tal informação
constar do documento mencionado no inciso II;
IV- certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
V- declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência;
VI - comprovante de recolhimento da taxa migratória, quando aplicável; e
VII- comprovante de que a condição migratória atual fundamenta-se em registro de
visto diplomático ou oficial.
Art. 5º Deverão também ser apresentados os demais documentos exigidos em ato normativo
próprio que discipline a hipótese de autorização de residência requerida.
Art. 6º Apresentado o requerimento, será entregue protocolo ao imigrante, que garantirá acesso
aos direitos disciplinados na Lei nº 13.445, de 2017, até decisão final.
Art. 7º A autoridade responsável pela avaliação e decisão da hipótese de autorização de
residência requerida deverá solicitar ao Ministério das Relações Exteriores que se manifeste a respeito
do pedido de transformação de visto objeto desta Portaria.
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Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese de transformação prevista nesta Portaria, o
cumprimento dos requisitos para a obtenção da autorização de residência requerida poderá ser
dispensado, mediante recomendação do Ministério das Relações Exteriores, observadas as hipóteses
de denegação de autorização de residência com fundamento nos incisos I, II, III, IV e IX do caput do
art. 171 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 8º O procedimento de transformação disciplinado nesta Portaria seguirá a tramitação
prevista no ato normativo próprio que disciplina a autorização de residência requerida, inclusive
quanto às formas de notificação e necessidade de realização de diligências complementares.
Art. 9º Da decisão que indeferir o pedido de autorização de residência caberá recurso, nos
termos do art. 134 do Decreto nº 9.199, de 2017, cuja interposição deverá observar o disposto em ato
normativo próprio.
Art. 10. A transformação disciplinada nesta Portaria importará a cessação das prerrogativas,
dos privilégios e das imunidades decorrentes dos vistos anteriores.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4, DE 26 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre a concessão e os procedimentos de autorização de
residência para nacionais de Cuba que tenham integrado o Programa
Mais Médicos para o Brasil, a fim de atender ao interesse da política
migratória nacional.
PUBLICADA NO DOU Nº 144, de 29/07/2019, Seção 1, Página 42
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87,
da Constituição, os arts. 37 e 45 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e o parágrafo único do art.
161 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem
Art. 1º A presente Portaria dispõe sobre a concessão e os procedimentos a serem adotados em
relação à tramitação dos pedidos de autorização de residência para nacionais de Cuba que tenham
integrado o Programa Mais Médicos para o Brasil, a fim de atender ao interesse da política migratória
nacional.
Art. 2º Os interessados indicados no art. 1º poderão apresentar o requerimento de autorização
de residência de que trata o art. 161 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, perante uma das
unidades da Polícia Federal.
Parágrafo único. O prazo da autorização de residência prevista no caput será de dois anos.
Art. 3º Para instruir o pedido de autorização de residência de que trata esta Portaria, deverão
ser apresentados os seguintes documentos, além dos previstos no art. 129 do Decreto nº 9.199, de
2017:
I - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
II - duas fotos 3x4;
III - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, caso não conste a
filiação no documento mencionado no inciso I;
IV - certidão de antecedentes criminais dos Estados em que tenha residido no Brasil nos
últimos cinco anos;
V - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos últimos cinco anos;
VI - declaração, sob as penas da lei, que integrou o Programa Mais Médicos para o
Brasil; e
VII - carteira de registro nacional migratório expedida com base na condição anterior,
nos termos do art. 18 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, ou declaração de
extravio.
§ 1º Apresentados os documentos mencionados no caput, proceder-se-á ao registro e à emissão
da cédula de identidade.
§ 2º O teor da declaração prevista no inciso VI do caput será comprovado pela Polícia Federal
por meio de consulta ao Sistema de Registro Nacional Migratório - SISMIGRA, que buscará localizar
o registro anterior com base no art. 18 da Lei nº 12.871, de 2013.
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§ 3º Caso os documentos mencionados no inciso I tenham sido retidos pelas autoridades do
País de origem do requerente, seus dados poderão ser resgatados por meio de consulta ao Sistema de
Registro Nacional Migratório - SISMIGRA.
§ 4º Na hipótese de necessidade de retificação ou complementação dos documentos
apresentados, a Polícia Federal notificará o imigrante para assim o fazer no prazo de trinta dias.
§ 5º Decorrido o prazo sem que o imigrante se manifeste ou caso a documentação esteja
incompleta, o processo de avaliação de seu pedido será extinto, sem prejuízo da utilização, em novo
processo, dos documentos que foram apresentados e ainda permaneçam válidos.
§ 6º Indeferido o pedido, aplica-se o disposto no art. 134 do Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017.
Art. 4º O imigrante poderá requerer em uma das unidades da Polícia Federal, no período de
noventa dias anteriores à expiração do prazo de dois anos previsto no parágrafo único do art. 2º desta
Portaria, autorização de residência com prazo de validade indeterminado, desde que:
I - não tenha se ausentado do Brasil por período superior a noventa dias a cada ano
migratório;
II - tenha entrado e saído do território nacional exclusivamente pelo controle migratório
brasileiro;
III - não apresente registros criminais no Brasil; e
IV - comprove meios de subsistência.
Art. 5º É garantida ao migrante beneficiado por esta Portaria a possibilidade de livre exercício
de atividade laboral no Brasil, nos termos da legislação vigente.
Art. 6º A autorização de residência prevista nesta Portaria e o registro perante a Polícia Federal
implicam desistência expressa e voluntária de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 7º Aplica-se o art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na instrução do pedido.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 26 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre a concessão de autorização de residência aos nacionais da
República Dominicana, que tenham processo de reconhecimento da
condição de refugiado em trâmite no Brasil.
PUBLICADA NO DOU Nº 144, de 29/07/2019, Seção 1, Página 43
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos
I e II, da Constituição, pelos arts. 37 e 45 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e pelo art. 161,
parágrafo único, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem:
Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos pedidos de autorização de residência para nacionais da República Dominicana, que tenham
processo de reconhecimento da condição de refugiado em trâmite no Brasil, a fim de atender ao
interesse da política migratória nacional.
Art. 2º Os interessados indicados no art. 1º poderão apresentar o requerimento de autorização
de residência de que trata o art. 161 do Decreto nº 9.199, de 2017, em uma das unidades da Polícia
Federal.
Parágrafo único. O requerimento previsto no caput poderá ser formalizado pelo interessado,
por seu representante legal ou por seu procurador legalmente constituído.
Art. 3º Para instruir o pedido de autorização de residência de que trata esta Portaria, deverão
ser apresentados os seguintes documentos:
I - documento de viagem ou documento oficial de identidade;
II - duas fotos 3x4;
III - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, caso não conste a
filiação no documento mencionado no inciso I;
IV - certidão de antecedentes criminais dos Estados em que tenha residido no Brasil nos
últimos cinco anos;
V - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos últimos cinco anos; e
VI - documento que comprove ter apresentado solicitação de reconhecimento da
condição de refugiado até a data de publicação desta Portaria.
§ 1º Apresentados os documentos mencionados nos incisos do caput, proceder-se-á ao registro
e à emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório.
§ 2º Na hipótese de necessidade de retificação ou complementação dos documentos
apresentados, a Polícia Federal notificará o imigrante para a adoção das providências devidas, no prazo
de trinta dias.
§ 3º Decorrido o prazo sem que o imigrante se manifeste ou caso a documentação esteja
incompleta, o processo de avaliação de seu pedido será extinto, sem prejuízo da utilização, em novo
processo, dos documentos que foram apresentados e ainda permaneçam válidos.
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§ 4º Indeferido o pedido, aplica-se o disposto no art. 134 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 4º O prazo da autorização de residência de que trata o caput do art. 2º será de dois anos.
Art. 5º O imigrante poderá requerer em uma das unidades da Polícia Federal, no período de
noventa dias anteriores à expiração do prazo previsto no art. 4º, autorização de residência com prazo
de validade indeterminado, desde que:
I - não tenha se ausentado do Brasil por período superior a noventa dias a cada ano
migratório;
II - tenha entrado e saído do território nacional exclusivamente pelo controle migratório
brasileiro;
III - não apresente registros criminais no Brasil; e
IV - comprove meios de subsistência.
Art. 6º É garantida ao imigrante beneficiário de autorização de residência para atender ao
interesse da política migratória nacional a possibilidade de livre exercício de atividade laboral no
Brasil, nos termos da legislação vigente.
Art. 7º A autorização de residência prevista nesta Portaria implica desistência expressa e
voluntária de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 8º Considera-se cessado o fundamento que embasou o interesse da política migratória
nacional prevista nesta Portaria caso o imigrante saia do Brasil com ânimo definitivo, comprovado por
meio de informações que demonstrem ter ele realizado tentativa de residir em outro país.
Art. 9º Aplica-se o art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na instrução do pedido.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 7, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre o regramento para efetivação de impedimento de ingresso
no Brasil de altos funcionários do regime venezuelano, que, por seus
atos, contrariam princípios e objetivos da Constituição Federal,
atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a
prevalência dos direitos humanos.
PUBLICADA NO DOU Nº 160, de 20/08/2019, Seção 1, Página 51
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso da atribuição que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, tendo em vista o disposto no inciso IX do art. 45 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de
2017, e no inciso IX do art. 171 e art. 207 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e
considerando as resoluções da Organização dos Estados Americanos CP/RES. 1095 (2145/18), de 23
de fevereiro de 2018, AG 2929 (XLVIII-O/18), de 5 de junho de 2018, e CP 1117 (2200/19), de 10 de
janeiro de 2019, a resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas A/HRC/RES/39/1
“Promoção e proteção dos direitos humanos na República Bolivariana da Venezuela”, de 26 de
setembro de 2018, e as declarações do Grupo de Lima, de 4 de janeiro de 2019 e de 25 de fevereiro de
2019, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria estabelece o regramento para efetivação de impedimento de ingresso no
País de altos funcionários do regime venezuelano, que, por seus atos, contrariam princípios e objetivos
da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência
dos direitos humanos.
§ 1º Os nomes das pessoas de que trata o caput constarão de rol taxativo a ser elaborado pelo
Ministério das Relações Exteriores e, posteriormente, encaminhado ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
§ 2º O rol a que se refere o § 1º poderá ser atualizado pelo Ministério das Relações Exteriores,
devendo ser reencaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 2º As pessoas listadas no rol taxativo de que trata o art. 1º não poderão ingressar no
território nacional.
Art. 3º O impedimento de ingresso previsto no art. 2º deverá observar o procedimento disposto
no caput do art. 45 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017.
Art. 4º O previsto nesta Portaria não prejudica a aplicação do disposto na Lei nº 9.474, de 22
de julho de 1997.
Art. 5º O disposto no inciso IX do art. 45 da Lei nº 13.445, de 2017, poderá ser aplicado pela
autoridade migratória com base na hipótese prevista nesta Portaria ou em outros atos considerados
contrários aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre a concessão e os procedimentos do visto temporário e da
respectiva autorização de residência para fins de acolhida humanitária a
pessoas afetadas pelo conflito armado na República Árabe Síria.
PUBLICADA NO DOU Nº 196, de 09/10/2019, Seção 1, Página 54
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e os § 1º do art. 36 e § 1º do art. 145 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017,
e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 14 e alínea “c” do inciso I do art. 30 da Lei nº 13.445, de 24
de maio de 2017, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a concessão e os procedimentos a serem adotados em relação
à tramitação dos pedidos de visto temporário e respectiva autorização de residência, para fins de
acolhida humanitária a pessoas afetadas pelo conflito armado na República Árabe Síria.
Parágrafo único. A hipótese de acolhida humanitária prevista nesta Portaria não prejudica o
reconhecimento de outras que possam ser futuramente adotadas pelo Estado brasileiro em portarias
próprias.
Art. 2º O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido aos nacionais e aos
apátridas que tenham sido afetados ou deslocados em virtude do conflito armado na República Árabe
Síria.
§ 1º O visto temporário para acolhida humanitária será concedido às pessoas mencionadas no
caput com prazo de validade de noventa dias.
§ 2º A concessão do visto temporário para acolhida humanitária ocorrerá sem prejuízo das
demais modalidades de vistos previstas na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017.
Art. 3º Para solicitar o visto, o imigrante deverá apresentar à Autoridade Consular:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - formulário de solicitação de visto preenchido;
IV - comprovante de meio de transporte de entrada no território brasileiro; e
V - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de residência ou pelo país de
nacionalidade ou, na impossibilidade de obtê-lo, declaração, sob as penas da lei, de
ausência de antecedentes criminais em qualquer País.
Art. 4º O imigrante beneficiado por esta Portaria deverá registrar-se em uma das unidades da
Polícia Federal, em até noventa dias após seu ingresso em território nacional.
Parágrafo único. A residência temporária para acolhida humanitária resultante do registro de
que trata o caput terá o prazo de dois anos.
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Art. 5º O imigrante poderá requerer em uma das unidades da Polícia Federal, no período de
noventa dias anteriores à expiração do prazo de dois anos previsto no parágrafo único do art. 4º,
autorização de residência com prazo de validade indeterminado, desde que:
I - não tenha se ausentado do Brasil por período superior a noventa dias a cada ano
migratório;
II - tenha entrado e saído do território nacional exclusivamente pelo controle migratório
brasileiro;
III - não apresente registros criminais no Brasil; e
IV - comprove ter meios de subsistência.
Art. 6º Ao imigrante beneficiado por esta Portaria fica garantido o livre exercício de atividade
laboral no Brasil, nos termos da legislação vigente.
Art. 7º Aplica-se ao imigrante beneficiado por esta Portaria a isenção de taxas e emolumentos
para obtenção de visto, do registro e de autorização de residência, conforme o § 4º do art. 312 do
Decreto nº 9.199, de 2017.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, poderão ser cobrados valores pela prestação de serviços
pré-consulares por terceiros contratados pelo governo brasileiro para realizar tal função.
§ 2º A isenção tratada no caput estende-se aos chamados pelos beneficiados por esta Portaria
para fins de reunião familiar.
Art. 8º Considera-se cessado o fundamento que embasou a acolhida humanitária prevista nesta
Portaria caso o imigrante saia do Brasil com ânimo definitivo, comprovado por meio de informações
que demonstrem ter ele realizado tentativa de residir em outro País.
Art. 9º Aplica-se o art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na instrução do pedido.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 10, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a concessão e os procedimentos de autorização de
residência aos nacionais da República do Senegal, que tenham processo
de reconhecimento da condição de refugiado em trâmite no Brasil.
PUBLICADA NO DOU Nº 236, de 06/12/2019, Seção 1, Página 103
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA e DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.
87 da Constituição, os arts. 37 e 45 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e o parágrafo único do
art. 161 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação dos
pedidos de autorização de residência para nacionais da República do Senegal, que tenham processo de
reconhecimento da condição de refugiado em trâmite no Brasil, a fim de atender ao interesse da política
migratória nacional.
Art. 2º Os interessados indicados no art. 1º desta Portaria poderão apresentar o requerimento
de autorização de residência de que trata o art. 161 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017,
em uma das unidades da Polícia Federal.
§ 1º O requerimento previsto no caput poderá ser formalizado pelo interessado, por seu
representante legal ou por seu procurador legalmente constituído.
§ 2º Ainda que o requerimento tenha sido apresentado nos termos do § 1º, o registro é ato
personalíssimo, exigindo a presença do interessado.
Art. 3º Para instruir o pedido de autorização de residência de que trata esta Portaria, deverão
ser apresentados os seguintes documentos:
I - documento de viagem ou documento que comprove a sua identidade e a sua
nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
II - duas fotos 3x4;
III - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, caso não conste a
filiação em documento mencionado no inciso I;
IV - certidão de antecedentes criminais dos Estados em que tenha residido no Brasil nos
últimos cinco anos;
V - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos últimos cinco anos;
VI - comprovante de pagamento de taxas, quando cabível; e
VII - documento que comprove ter apresentado solicitação de reconhecimento da
condição de refugiado até a data de publicação desta Portaria.
§ 1º Apresentados os documentos mencionados nos incisos do caput, proceder-se-á ao registro
e à emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório.
§ 2º Na hipótese de necessidade de retificação ou complementação dos documentos
apresentados, a Polícia Federal notificará o imigrante para a adoção das providências devidas no prazo
de trinta dias.
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§ 3º Decorrido o prazo sem que o imigrante se manifeste, o processo de avaliação de seu pedido
será extinto, sem prejuízo da utilização, em novo processo, dos documentos que foram apresentados e
ainda permaneçam válidos.
§ 4º Indeferido o pedido, aplica-se o disposto no art. 134 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 4º O prazo da autorização de residência de que trata o caput do art. 2º desta Portaria será
de dois anos.
Art. 5º O imigrante poderá requerer em uma das unidades da Polícia Federal, no período de
noventa dias anteriores à expiração do prazo previsto no art. 4º desta Portaria, autorização de residência
com prazo de validade indeterminado, desde que:
I - não tenha se ausentado do Brasil por período superior a noventa dias a cada ano
migratório;
II - tenha entrado e saído do território nacional exclusivamente pelo controle migratório
brasileiro;
III - não apresente registros criminais no Brasil; e
IV - comprove meios de subsistência.
Art. 6º É garantida ao imigrante beneficiário de autorização de residência para atender ao
interesse da política migratória nacional a possibilidade de livre exercício de atividade laboral no
Brasil, nos termos da legislação vigente.
Art. 7º O pedido de autorização de residência previsto nesta Portaria, caso deferido, implica
desistência expressa e voluntária de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 8º Considera-se cessado o fundamento que embasou o interesse da política migratória
nacional prevista nesta Portaria caso o imigrante saia do Brasil com ânimo definitivo, comprovado por
meio de informações que demonstrem ter ele realizado tentativa de residir em outro País.
Art. 9º Aplica-se o art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na instrução do pedido.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 13, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a concessão do visto temporário e da autorização de
residência para fins de acolhida humanitária para nacionais haitianos e
apátridas residentes na República do Haiti.
PUBLICADA NO DOU Nº 243, de 21/12/2020, Seção 1, Página 191
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
CRFB, os arts. 37 e 45 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e tendo em vista o disposto no § 3º
do art. 14, e na alínea “c” do inciso I do art. 30 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no § 1º do
art. 36 e § 1º do art. 145 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e o que consta do Processo
Administrativo nº 08018.001327/2018-59, resolvem:
Art. 1º A presente Portaria dispõe sobre a concessão de visto temporário e de autorização de
residência para fins de acolhida humanitária para nacionais haitianos e apátridas residentes na
República do Haiti, para aplicação do § 3º do art. 14, e a alínea “c” do inciso I do art. 30 da Lei nº
13.445, de 24 de maio de 2017, e do § 1º do art. 36 e § 1º do art. 145 do Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017.
Parágrafo único. A hipótese de acolhida humanitária prevista nesta Portaria não afasta a
possibilidade de outras que possam ser reconhecidas pelo Estado brasileiro.
Art. 2º O visto temporário previsto nesta Portaria terá prazo de validade de cento e oitenta dias
e será concedido exclusivamente pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe
Parágrafo único. A concessão do visto a que se refere o caput ocorrerá sem prejuízo das
demais modalidades de vistos previstas na Lei nº 13.445, de 2017, e no Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 3º Para solicitar o visto temporário, previsto nesta Portaria, o requerente deverá apresentar
à Autoridade Consular:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - formulário de solicitação de visto preenchido;
IV - comprovante de meio de transporte de entrada no território brasileiro; e
V - atestado de antecedentes criminais expedido pela República do Haiti ou, a critério
da autoridade consular, documento equivalente emitido por autoridade competente
daquele País.
Art. 4º O imigrante detentor do visto a que se refere o art. 2º deverá registrar-se em uma das
unidades da Polícia Federal em até noventa dias após seu ingresso em território nacional.
Parágrafo único. A residência temporária resultante do registro de que trata o caput terá prazo
de dois anos.
Art. 5º O nacional haitiano ou apátrida residente na República do Haiti, que se encontre em
território brasileiro, independente da condição migratória em que houver ingressado no Brasil, poderá
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requerer autorização de residência para acolhida humanitária perante uma das unidades da Polícia
Federal até 31 de dezembro de 2021.
§ 1º O prazo de residência previsto no caput será de dois anos.
§ 2º O requerimento previsto no caput poderá ser formalizado pelo interessado, por seu
representante legal ou por seu procurador constituído.
§ 3º Na hipótese de criança, de adolescente ou daquele considerado relativamente incapaz, o
requerimento de autorização de residência poderá ser feito por qualquer dos pais, representante ou
assistente legal, conforme o caso, isoladamente ou em conjunto.
§ 4º Ainda que o requerimento tenha sido apresentado nos termos dos §§ 2º ou 3º deste artigo,
o registro é ato personalíssimo, exigindo a presença do interessado.
Art. 6º O requerimento de autorização de residência deverá ser formalizado com os seguintes
documentos:
I - passaporte ou documento oficial de identidade, expedidos pela República do Haiti,
ainda que a data de validade esteja expirada;
II - certidão de nascimento ou de casamento ou certidão consular, desde que não conste
a filiação nos documentos mencionados no inciso I; e
III - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais no Brasil e
no exterior, nos últimos cinco anos anteriores à data de requerimento de autorização de
residência.
§ 1º Em caso de indisponibilidade do sistema de coleta de dados biométricos da Polícia Federal,
poderá ser exigida a apresentação de uma foto 3x4.
§ 2º As certidões de nascimento e de casamento mencionadas no inciso II do caput poderão
ser aceitas independentemente de legalização e de tradução, desde que acompanhadas por declaração
do requerente, sob as penas da lei, a respeito da autenticidade do documento.
§ 3º Caso seja verificado que o imigrante esteja impossibilitado de apresentar o documento
previsto no inciso II do caput, conforme o § 2º do art. 68 do Decreto nº 9.199, de 2017, tal
documentação poderá ser dispensada, hipótese em que os dados de filiação serão autodeclarados pelo
requerente sob as penas da lei.
§ 4º Quando se tratar de imigrante menor de dezoito anos que esteja desacompanhado ou
separado de seu responsável legal, o requerimento deverá observar os termos do art. 12 da Resolução
Conjunta CONANDA/CONARE/CNIg/DPU nº 1, de 9 de agosto de 2017.
Art. 7º Apresentados os documentos mencionados no art. 6º, proceder-se-á ao registro e à
emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM.
§ 1º Na hipótese de necessidade de retificação ou de complementação dos documentos
apresentados, a Polícia Federal notificará o imigrante para fazê-lo no prazo de trinta dias.
§ 2º Decorrido o prazo, sem que o imigrante se manifeste ou caso a documentação esteja
incompleta, o processo de avaliação de seu requerimento será extinto, sem prejuízo da utilização, em
novo processo, dos documentos que foram apresentados e ainda permaneçam válidos.
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§ 3º Indeferido o requerimento, aplica-se o disposto no art. 134 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 8º O imigrante poderá requerer em uma das unidades da Polícia Federal, no período de
noventa dias anteriores à expiração do prazo de dois anos previstos nos arts. 4º e 5º, autorização de
residência com prazo de validade indeterminado, desde que:
I - não tenha se ausentado do Brasil por período superior a noventa dias a cada ano
migratório;
II - tenha entrado e saído do território nacional exclusivamente pelo controle migratório
brasileiro;
III - não apresente registros criminais no Brasil e no exterior; e
IV - comprove meios de subsistência.
§ 1º O requisito previsto no inciso III do caput será demonstrado por autodeclaração e certidões
de antecedentes criminais ou documento equivalente, emitido pela autoridade judicial competente de
onde tenha residido durante a residência temporária.
§ 2º Para atendimento ao requisito previsto no inciso IV do caput serão aceitos quaisquer dos
seguintes documentos, sem prejuízo de outros que possam cumprir idêntica função probatória:
I - contrato de trabalho em vigor ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
com anotação do vínculo vigente;
II - contrato de prestação de serviços;
III - demonstrativo de vencimentos impresso;
IV - comprovante de recebimento de aposentadoria;
V - contrato social de empresa ou de sociedade simples em funcionamento, no qual o
imigrante figure como sócio ou como responsável individual;
VI - documento válido de registro ativo em Conselho Profissional no Brasil;
VII - carteira de registro profissional ou equivalente;
VIII - comprovante de registro como microempreendedor individual;
IX - declaração comprobatória de percepção de rendimentos;
X - declaração de ajuste anual para fins de imposto de renda;
XI - inscrição como autônomo nos cadastros dos órgãos competentes;
XII - comprovante de investimentos financeiros ou de posse de bens ou direitos
suficientes à manutenção própria e da família;
XIII - declaração, sob as penas da lei, de dependência econômica nos casos dos
dependentes legais, hipótese em que também deverá ser juntado comprovante de
subsistência do responsável; e
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XIV - declaração, sob as penas da lei, de que possui meios de vida lícitos e suficientes
que permitam a subsistência do interessado e de sua família no País.
§ 3º São considerados dependentes econômicos, para fins do disposto no inciso XIII do § 2º:
I - descendentes menores de 18 anos, ou de qualquer idade, quando comprovada a
incapacidade de prover o próprio sustento;
II - ascendentes, quando comprovada a incapacidade de prover o próprio sustento;
III - irmão, menor de 18 anos ou de qualquer idade, quando comprovada a incapacidade
de prover o próprio sustento;
IV - cônjuge ou companheiro ou companheira, em união estável;
V - enteado ou menor de dezoito anos sob guarda; e
VI - que estejam sob tutela.
§ 4º Os dependentes a que se referem os incisos I, III e V do § 3º, que estejam inscritos em
curso de graduação, pós-graduação ou técnico, serão assim considerados até o ano calendário em que
completarem vinte e quatro anos.
§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao imigrante que, até a data de entrada em vigor desta
Portaria, tenha sido beneficiado pela autorização de residência temporária para fins de acolhida
humanitária para nacionais haitianos e apátridas residentes na República do Haiti.
Art. 9º A obtenção da autorização de residência prevista nesta Portaria e o registro perante a
Polícia Federal implicam desistência de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 10. Ao imigrante beneficiado por esta Portaria fica garantido o livre exercício de atividade
laboral no Brasil, nos termos da legislação vigente.
Art. 11. Aplica-se ao imigrante beneficiado por esta Portaria a isenção de taxas, emolumentos
e multas para obtenção de visto, do registro e de autorização de residência, nos termos do § 4º do art.
312 do Decreto nº 9.199, de 2017.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, poderão ser cobrados valores pela prestação de
serviços pré-consulares por terceiros contratados pelo governo brasileiro para realizar tal função.
§ 2º A isenção tratada no caput estende-se aos chamados pelos beneficiados por esta Portaria
para fins de reunião familiar.
Art. 12. Considera-se cessado o fundamento que embasou a acolhida humanitária prevista
nesta Portaria caso o imigrante saia do Brasil com ânimo definitivo, comprovado por meio de
informações que demonstrem ter ele realizado tentativa de residir em outro País.
Art. 13. Se for constatada, a qualquer tempo, a omissão de informação relevante ou declaração
falsa no procedimento desta Portaria será instaurado processo de cancelamento da autorização de
residência previsto no art. 136 do Decreto nº 9.199, de 2017, sem prejuízo das medidas de polícia
judiciária cabíveis.
Parágrafo único. Durante a instrução do processo, poderão ser realizadas diligências para
verificação de:
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I - dados necessários à decisão do processo;
II - validade de documento perante o órgão emissor;
III - divergência nas informações ou nos documentos apresentados; e
IV - indício de falsidade documental ou ideológica.
Art. 14. Aplica-se o art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na instrução do pedido.
Art. 15. Revoga-se a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 12, de 20 de dezembro de 2019.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 19, DE 23 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre a autorização de residência ao imigrante que esteja em
território brasileiro e seja nacional de país fronteiriço, onde não esteja em
vigor o Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do
MERCOSUL e Países Associados.
PUBLICADA NO DOU Nº 57, de 25/03/2021, Seção 1, Página 118
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA e DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
CRFB, a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, o Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, o Decreto nº
9.683, de 9 de janeiro de 2019, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, no
parágrafo único do art. 161 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e o contido no Processo
Administrativo nº 08018.007174/2017-72, resolvem:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a autorização de residência ao imigrante que esteja em território
brasileiro e seja nacional de país fronteiriço, onde não esteja em vigor o Acordo de Residência para
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e Países Associados.
Parágrafo único. A hipótese de autorização de residência para fins de atendimento à política
migratória nacional prevista nesta Portaria não prejudica o reconhecimento de outras que possam vir a ser
adotadas pelo Estado brasileiro.
Art. 2º O imigrante de que trata o caput do art. 1º poderá requerer autorização de residência perante
uma das unidades da Polícia Federal, independentemente da situação migratória em que houver ingressado
no Brasil.
§ 1º A autorização de residência de que trata o caput será de dois anos.
§ 2º O requerimento previsto no caput poderá ser formalizado pelo imigrante, por seu representante
legal ou por seu procurador constituído.
§ 3º Na hipótese de criança, de adolescente ou de pessoa relativamente incapaz, o requerimento de
autorização de residência poderá ser feito por qualquer dos pais, representante ou assistente legal, conforme
o caso, isoladamente ou em conjunto.
§ 4º Ainda que o requerimento seja apresentado nos termos dos §§ 2º ou 3º deste artigo, o registro
será realizado mediante a identificação civil por dados biográficos e biométricos, com a presença do
interessado.
Art. 3º O requerimento de autorização de residência deverá ser formalizado com os seguintes
documentos:
I - requerimento no formato disponível no sítio eletrônico da Polícia Federal na Internet,
devidamente preenchido;
II - cédula de identidade ou passaporte, ainda que a data de validade esteja expirada;
III - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, desde que não conste a
filiação no documento mencionado no inciso II;
IV - declaração do imigrante, sob as penas da lei, de que não possui antecedentes criminais
no Brasil e no exterior, nos últimos cinco anos anteriores à data de requerimento de
autorização de residência; e
V - comprovante de pagamento de taxas, quando cabível.
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§ 1º Em caso de indisponibilidade do sistema de coleta de dados biométricos da Polícia Federal,
poderá ser exigida a apresentação de uma foto 3x4.
§ 2º As certidões de nascimento e casamento mencionadas no inciso III do caput poderão ser
aceitas independentemente de legalização ou apostila, observada a Convenção sobre a eliminação da
exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, promulgada pelo Decreto nº 8.660, de 29
de janeiro de 2016, e tradução realizada por tradutor oficial ou juramentado, desde que acompanhadas por
declaração do imigrante, sob as penas da lei, que confirme a autenticidade dos documentos.
§ 3º Caso o imigrante esteja impossibilitado de apresentar os documentos previstos no inciso III do
caput deste artigo, em casos análogos àqueles previstos no § 2º do art. 68 do Decreto nº 9.199, de 2017,
tal documentação poderá ser dispensada, hipótese em que os dados de filiação serão autodeclarados pelo
imigrante sob as penas da lei.
§ 4º Caso o imigrante requerente de autorização de residência seja indígena nacional de país
fronteiriço e não possua os documentos elencados no inciso III do caput deste artigo, poderá ser aceito
documento de identificação emitido pelo país de origem, acompanhado de autodeclaração de filiação, em
virtude de sua situação de vulnerabilidade análoga às hipóteses previstas no § 2º do art. 68 do Decreto nº
9.199, de 2017.
§ 5º Quando se tratar de imigrante menor de dezoito anos que esteja desacompanhado ou separado
de seu responsável legal, o requerimento deverá observar os termos do art. 12 da Resolução Conjunta nº 1,
de 9 de agosto de 2017, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda, do
Comitê Nacional para os Refugiados - Conare, do Conselho Nacional de Imigração - CNIg e da Defensoria
Pública da União - DPU.
§ 6º Caso o imigrante tenha ingressado no território nacional com até nove anos incompletos, em
situação de vulnerabilidade e estiver impossibilitado de apresentar o documento previsto no inciso II do
caput deste artigo, em casos análogos àqueles previstos no § 2º do art. 68 do Decreto nº 9.199, de 2017, a
documentação poderá ser dispensada, mediante a apresentação de certidão de nascimento original,
aplicando-se o § 2º deste artigo.
§ 7º A medida mencionada no § 6º deste artigo poderá ser adotada desde que esteja presente um
dos pais identificados na certidão e que este declare, sob as penas da lei, que a criança cuja autorização de
residência se pretende é a titular do documento apresentado.
Art. 4º Apresentados e avaliados os documentos mencionados no art. 3º, proceder-se-á ao registro
e à emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM.
§ 1º Na hipótese de necessidade de retificação ou de complementação dos documentos
apresentados, a Polícia Federal notificará o imigrante para fazê-lo no prazo de trinta dias.
§ 2º Decorrido o prazo do § 1º sem que o imigrante se manifeste ou caso a documentação esteja
incompleta, o processo de avaliação de seu pedido será extinto, sem prejuízo da utilização, em novo
processo, dos documentos que foram apresentados e ainda permaneçam válidos.
§ 3º Indeferido o pedido pela Polícia Federal, caberá recurso dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, no prazo de dez dias, contados da data da ciência do imigrante, assegurados os princípios do
contraditório e da ampla defesa e aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.
Art. 5º O imigrante poderá requerer em uma das unidades da Polícia Federal, dentro do período de
noventa dias anteriores à expiração do prazo de dois anos previsto no § 1º do art. 2º, autorização de
residência com prazo de validade indeterminado desde que:
I - não apresente registros criminais no Brasil; e
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II - comprove meios de subsistência.
§ 1º O requisito previsto no inciso I do caput deste artigo será demonstrado por autodeclaração e
certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitidos pela autoridade judicial
competente de onde tenha residido durante o período de residência temporária
§ 2º Para atendimento ao requisito previsto no inciso II do caput deste artigo serão aceitos
quaisquer dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros que possam cumprir idêntica função
probatória:
I - contrato de trabalho em vigor ou CTPS com anotação do vínculo vigente;
II - contrato de prestação de serviços;
III - demonstrativo de vencimentos impresso;
IV - comprovante de recebimento de aposentadoria;
V - contrato social de empresa ou de sociedade simples em funcionamento, no qual o
imigrante figure como sócio ou como responsável individual;
VI - documento válido de registro ativo em Conselho Profissional no Brasil;
VII - carteira de registro profissional ou equivalente;
VIII - comprovante de registro como microempreendedor individual;
IX - declaração comprobatória de percepção de rendimentos;
X - declaração de ajuste anual para fins de imposto de renda;
XI - inscrição como autônomo nos cadastros dos órgãos competentes;
XII - comprovante de investimentos financeiros ou de posse de bens ou direitos suficientes
à manutenção própria e da família;
XIII - declaração, sob as penas da lei, de que possui meios de vida lícitos e suficientes que
permitam a subsistência do interessado e de sua família no país; e
XIV - declaração, sob as penas da lei, de dependência econômica nos casos dos dependentes
legais, hipótese em que também deverá ser juntado comprovante de subsistência do
responsável.
artigo:

§ 3º São considerados dependentes econômicos, para fins do disposto no inciso XIV do § 2º deste
I - descendentes menores de 18 anos, ou de qualquer idade, quando comprovada a
incapacidade de prover o próprio sustento;
II - ascendentes, quando comprovada a incapacidade de prover o próprio sustento;
III - irmão, menor de 18 anos ou de qualquer idade, quando comprovada a incapacidade de
prover o próprio sustento;
IV - cônjuge ou companheiro ou companheira, em união estável;
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V - enteado ou menor de dezoito anos sob guarda; e
VI - que estejam sob tutela.
§ 4º Os dependentes a que se referem os incisos I, III e V do § 3º, se comprovadamente estudantes,
serão assim considerados até o ano calendário em que completarem vinte e quatro anos.
§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao imigrante que, até a data de entrada em vigor desta Portaria,
tenha sido beneficiado pela autorização de residência temporária prevista na Portaria Interministerial
MJ/MESP/MRE/MT nº 9, de 14 de março de 2018.
Art. 6º A obtenção da autorização de residência prevista nesta Portaria e o registro perante a Polícia
Federal implicam na renúncia da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 7º É garantida ao imigrante beneficiado por esta Portaria a possibilidade de livre exercício de
atividade laboral, nos termos da legislação vigente.
Art. 8º Constatada, a qualquer tempo, a omissão de informação relevante ou declaração falsa no
procedimento desta Portaria será instaurado o processo administrativo de cancelamento da autorização de
residência, conforme previsto no art. 136 do Decreto nº 9.199, de 2017, sem prejuízo de outras medidas
legais de responsabilização civil e penal cabíveis.
Parágrafo único. Durante a instrução do processo, poderão ser realizadas diligências para
verificação de:
I - dados necessários à decisão do processo;
II - validade de documento perante o órgão emissor;
III - divergência nas informações ou nos documentos apresentados; e
IV - indício de falsidade documental ou ideológica.
pedido.
2018.

Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na instrução do
Art. 10. Fica revogada a Portaria Interministerial MJ/MESP/MRE/MT nº 9, de 14 de março de
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 24, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a concessão do visto temporário e da autorização de
residência para fins de acolhida humanitária para nacionais afegãos,
apátridas e pessoas afetadas pela situação de grave ou iminente
instabilidade institucional, de grave violação de direitos humanos ou de
direito internacional humanitário no Afeganistão.
PUBLICADA NO DOU Nº 170, de 08/09/2021, Seção 1, Página 146
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, tendo em vista os arts. 37 e 45 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, o disposto no
§ 3º do art. 14, e na alínea “c” do inciso I do art. 30 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no § 1º
do art. 36 e § 1º do art. 145 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e o que consta no
Processo Administrativo nº 08018.031401/2021-67, resolvem:
Art. 1º A presente Portaria Interministerial dispõe sobre a concessão de visto temporário e de
autorização de residência para fins de acolhida humanitária para nacionais afegãos, apátridas e pessoas
afetadas pela situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de grave violação de direitos
humanos ou de direito internacional humanitário no Afeganistão
§ 1º Para o fim do disposto no caput, observar-se-á o disposto no § 3º do art. 14, e na alínea
“c” do inciso I do art. 30 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no § 1º do art. 36, e no § 1º do
art. 145 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
§ 2º A hipótese de acolhida humanitária prevista nesta Portaria não afasta a possibilidade de
outras que possam ser reconhecidas pelo Estado brasileiro.
Art. 2º O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido aos nacionais
afegãos, aos apátridas e às pessoas afetadas pela situação de grave ou iminente instabilidade
institucional, de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário no
Afeganistão.
§ 1º O visto temporário previsto nesta Portaria terá prazo de validade de cento e oitenta dias.
§ 2º A concessão do visto a que se refere o caput ocorrerá sem prejuízo das demais modalidades
de vistos previstas na Lei nº 13.445, de 2017, e no Decreto nº 9.199, de 2017.
§ 3º Na concessão do visto a que se refere o caput, será dada especial atenção a solicitações de
mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e seus grupos familiares.
Art. 3º Para solicitar o visto temporário previsto nesta Portaria, o requerente deverá apresentar
à Autoridade Consular:
I - documento de viagem válido;
II - formulário de solicitação de visto preenchido;
III - comprovante de meio de transporte de entrada no território brasileiro; e
IV - atestado de antecedentes criminais expedido pelo Afeganistão ou, na
impossibilidade de sua obtenção, declaração, sob as penas da lei, de ausência de
antecedentes criminais em qualquer país.
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Parágrafo único. De forma excepcional e devidamente motivada, o visto de que trata o caput
poderá ser concedido, mediante consulta à Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ainda que
diante da ausência de algum ou alguns dos documentos descritos nos incisos I a IV, também do caput.
Art. 4º O imigrante detentor do visto a que se refere o art. 2º deverá registrar-se em uma das
unidades da Polícia Federal em até noventa dias após seu ingresso em território nacional.
Parágrafo único. A residência temporária resultante do registro de que trata o caput terá prazo
de dois anos.
Art. 5º O nacional afegão, que já se encontre em território brasileiro, independentemente da
condição migratória em que houver ingressado no Brasil, poderá requerer autorização de residência
para acolhida humanitária perante uma das unidades da Polícia Federal.
§ 1º O prazo de residência previsto no caput será de dois anos.
§ 2º O requerimento previsto no caput poderá ser formalizado pelo interessado, por seu
representante legal ou por seu procurador constituído.
§ 3º Na hipótese de requerente criança, adolescente, ou qualquer indivíduo relativamente
incapaz, o requerimento de autorização de residência poderá ser feito por qualquer dos pais, assim
como por representante ou assistente legal, conforme o caso, isoladamente, ou em conjunto.
§ 4º Ainda que o requerimento tenha sido apresentado nos termos dos §§ 2º ou 3º deste artigo,
o registro será realizado mediante a identificação civil por dados biográficos e biométricos, com a
presença do interessado.
Art. 6º O requerimento de autorização de residência deverá ser formalizado com os seguintes
documentos:
I - documento de viagem, ainda que a data de validade esteja expirada;
II - certidão de nascimento ou de casamento, ou certidão consular, desde que não conste
a filiação nos documentos mencionados no inciso I; e
III - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais no Brasil e
no exterior, nos últimos cinco anos anteriores à data de requerimento de autorização de
residência.
§ 1º Em caso de indisponibilidade do sistema de coleta de dados biométricos da Polícia Federal,
poderá ser exigida a apresentação de uma foto no formato 3x4.
§ 2º As certidões de nascimento e de casamento mencionadas no inciso II do caput poderão
ser aceitas, independentemente de legalização e tradução, desde que acompanhadas por declaração do
requerente, sob as penas da lei, a respeito da autenticidade do documento.
§ 3º Caso seja verificado que o imigrante esteja impossibilitado de apresentar o documento
previsto no inciso II do caput, conforme o § 2º do art. 68 do Decreto nº 9.199, de 2017, tal
documentação poderá ser dispensada, hipótese em que os dados de filiação serão autodeclarados pelo
requerente, sob as penas da lei.
§ 4º Quando se tratar de imigrante menor de dezoito anos, que esteja desacompanhado ou
separado de seu responsável legal, o requerimento deverá observar os termos do art. 12 da Resolução
200

Conjunta nº 1, de 9 de agosto de 2017, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Conanda, do Comitê Nacional para os Refugiados - Conare, do Conselho Nacional de Imigração CNIg, e da Defensoria Pública da União - DPU.
Art. 7º Apresentados e avaliados os documentos mencionados no art. 6º, será realizado o
registro e processada a emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM.
§ 1º Na hipótese de necessidade de retificação ou de complementação dos documentos
apresentados, a Polícia Federal notificará o imigrante para fazê-lo no prazo de trinta dias.
§ 2º Decorrido o prazo sem que o imigrante se manifeste, ou caso a documentação esteja
incompleta, o processo de avaliação de seu requerimento será extinto, sem prejuízo da utilização, em
novo processo, dos documentos que foram inicialmente apresentados, e que ainda permaneçam
válidos.
§ 3º Indeferido o requerimento, aplica-se o disposto no art. 134 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 8º O imigrante poderá requerer, em uma das unidades da Polícia Federal, no período de
noventa dias anteriores à expiração do prazo de dois anos previstos nos arts. 4º e 5º desta Portaria
Interministerial, autorização de residência com prazo de validade indeterminado, desde que:
I - não tenha se ausentado do Brasil por período superior a noventa dias a cada ano
migratório;
II - tenha entrado e saído do território nacional exclusivamente pelo controle migratório
brasileiro;
III - não apresente registros criminais no Brasil e no exterior; e
IV - comprove meios de subsistência.
§ 1º O requisito previsto no inciso III do caput será demonstrado por autodeclaração e certidões
de antecedentes criminais ou documento equivalente, emitido pela autoridade judicial competente da
localidade onde tenha residido durante a residência temporária.
§ 2º Para atendimento do requisito previsto no inciso IV do caput, serão aceitos quaisquer dos
seguintes documentos, sem prejuízo de outros que possam cumprir idêntica função probatória:
I - contrato de trabalho em vigor ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
com anotação do vínculo vigente;
II - contrato de prestação de serviços;
III - demonstrativo de vencimentos, em meio impresso;
IV - comprovante de recebimento de aposentadoria;
V - contrato social de empresa ou de sociedade simples em funcionamento, no qual o
imigrante figure como sócio ou responsável individual;
VI - documento válido de registro ativo em Conselho Profissional no Brasil;
VII - carteira de registro profissional ou equivalente;
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VIII - comprovante de registro como microempreendedor individual;
IV - declaração comprobatória de percepção de rendimentos;
X - declaração de ajuste anual para fins de imposto de renda;
XI - inscrição como autônomo nos cadastros dos órgãos competentes;
XII - comprovante de investimentos financeiros ou de posse de bens ou direitos
suficientes à manutenção própria e da família;
XIII - declaração, sob as penas da lei, de que possui meios de vida lícitos e suficientes
que permitam a subsistência do interessado e de sua família no País; ou
XIV - declaração, sob as penas da lei, de dependência econômica nos casos dos
dependentes legais, hipótese em que também deverá ser juntado comprovante de
subsistência do responsável.
§ 3º São considerados dependentes econômicos, para fins do disposto no inciso XIV do § 2º:
I - descendentes menores de 18 (dezoito) anos, ou de qualquer idade, quando
comprovada a incapacidade de prover o próprio sustento;
II - ascendentes, quando comprovada a incapacidade de prover o próprio sustento;
III - irmão, menor de 18 (dezoito) anos ou de qualquer idade, quando comprovada a
incapacidade de prover o próprio sustento;
IV - cônjuge ou companheiro ou companheira, em união estável;
V - enteado ou menor de dezoito anos sob guarda; e
VI - que estejam sob tutela.
§ 4º Os dependentes a que se referem os incisos I, III e V do § 3º, se comprovadamente
estudantes, serão assim considerados até o ano calendário em que completarem vinte e quatro anos.
Art. 9º A obtenção da autorização de residência prevista nesta Portaria implica a desistência
de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 10. Ao imigrante beneficiado por esta Portaria fica garantido o livre exercício de atividade
laboral no Brasil, nos termos da legislação vigente.
Art. 11. Aplica-se ao imigrante beneficiado por esta Portaria a isenção de taxas, emolumentos
e multas para obtenção de visto, registro e autorização de residência, nos termos do § 4º do art. 312 do
Decreto nº 9.199, de 2017.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, poderão ser cobrados valores pela prestação de
serviços pré-consulares por terceiros contratados pelo governo brasileiro para realizar tal atividade.
§ 2º A isenção tratada no caput estende-se aos chamados pelos beneficiados por esta Portaria
para fins de reunião familiar.
Art. 12. Considera-se cessado o fundamento que embasou a acolhida humanitária prevista
nesta Portaria na hipótese de o imigrante sair do Brasil com ânimo definitivo, ou o faça fora dos pontos
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de controle migratório, desde que comprovado por meio de informações que demonstrem ter ele
realizado tentativa de residir em outro país.
Art. 13. Constatada, a qualquer tempo, a omissão de informação relevante ou declaração falsa
no procedimento desta Portaria, será instaurado processo de cancelamento da autorização de
residência, conforme previsto no art. 136 do Decreto nº 9.199, de 2017, sem prejuízo de outras medidas
legais de responsabilização civil e penal cabíveis.
Parágrafo único. Durante a instrução do processo, poderão ser realizadas diligências para
verificação de:
I - dados necessários à decisão do processo;
II - validade de documento perante o respectivo órgão emissor;
III - divergência nas informações ou documentos apresentados; e
IV - indícios de falsidade documental ou ideológica.
Art. 14. Aplica-se o art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na instrução dos pedidos
de que trata esta Portaria.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDERSON GUSTAVO TORRES
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA

PORTARIA Nº 217, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
Estabelece os procedimentos administrativos relativos aos pedidos de
extradição passiva e ativa e de prisão cautelar para fins de extradição
passiva e ativa, no âmbito do Ministério da Justiça.
PUBLICADA NO DOU Nº 40, de 28/02/2018, Seção 1, Página 42
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 81 a 99 da Lei nº
13.445, de 24 de maio de 2017, e 262 a 280 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria regulamenta os procedimentos relativos aos pedidos de extradição passiva
e ativa e de prisão cautelar para fins de extradição passiva e ativa, no âmbito do Ministério da Justiça.
Art. 2º O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça é a autoridade central competente para receber,
analisar os requisitos de admissibilidade e instruir os pedidos de extradição e de prisão cautelar para
fins de extradição passiva e ativa.
Art. 3º O pedido de extradição e de prisão cautelar para fins de extradição passiva e ativa será
efetuado com base em tratado internacional do qual o Brasil é signatário ou em reciprocidade,
manifestada por via diplomática.
Parágrafo único. Na ausência de tratado, o Ministério da Justiça provocará o Ministério das
Relações Exteriores para obtenção, junto ao Estado requerente, da promessa de reciprocidade
necessária à instrução do pedido.
CAPÍTULO II
DA EXTRADIÇÃO PASSIVA
Seção I
Do pedido de prisão cautelar para fins de extradição
Art. 4º O pedido de prisão cautelar para fins de extradição deverá conter informações sobre o
crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem
eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
§ 1º O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional poderá
solicitar à autoridade requerente informações complementares para atender ao disposto no caput.
§ 2º Preenchidos os requisitos previstos no caput, o pedido será encaminhado ao Supremo
Tribunal Federal:
a) pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional;
ou
b) pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol, caso em que deverá, de imediato, informar ao Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional as providências adotadas sobre o
encaminhamento.
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Art. 5º Compete ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional, após tomar conhecimento da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do pedido
de prisão cautelar:
I - informar à Polícia Federal para que sejam adotadas as providências necessárias ao
cumprimento da ordem, quando for o caso;
II - comunicar o Estado requerente, por via diplomática ou por via de autoridades
centrais:
a) a data do cumprimento da prisão e o local onde o extraditando ficará
custodiado no Brasil;
b) o deferimento de outra medida cautelar diversa da prisão;
c) a denegação do pedido de prisão; ou
d) que o extraditando não foi encontrado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo será efetuado sem prejuízo das comunicações entre
as congêneres do Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol, realizadas por seu canal oficial.
Art. 6º O prazo para a formalização do pedido de extradição será o previsto em tratado ou, na
falta deste, de sessenta dias, contado da data em que o Estado requerente tiver sido cientificado da
prisão do extraditando ou do deferimento de outra medida cautelar.
Seção II
Do procedimento de extradição passiva
Art. 7º Presentes os pressupostos formais de admissibilidade previstos no art. 88, § 3º, da Lei
nº 13.445, de 2017, ou em tratado, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional encaminhará o pedido de extradição passiva ao Supremo Tribunal Federal.
§ 1º Não preenchidos os pressupostos de que trata o caput, o pedido será arquivado, mediante
decisão fundamentada do Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional, sem prejuízo da possibilidade de sua renovação, uma vez superado o óbice apontado.
§ 2º Os compromissos dispostos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017, deverão ser apresentados
no ato de formalização do pedido pelo Estado requerente, salvo em casos excepcionais devidamente
fundamentados.
§ 3º Poderá ser dispensada a apresentação formal de compromissos no caso de se encontrarem
expressamente previstos em tratado ou de não haver solicitação adicional em decisão do Supremo
Tribunal Federal.
Art. 8º Julgada procedente a extradição passiva pelo Supremo Tribunal Federal e após o
recebimento da comunicação do trânsito em julgado da decisão, o Departamento de Recuperação de
Ativos e Cooperação Jurídica Internacional verificará junto às autoridades competentes se o
extraditando responde a processo ou foi condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de
liberdade, em observância ao disposto nos arts. 95 da Lei nº 13.445, de 2017, e 272 do Decreto nº
9.199, de 2017.
§1º Em caso positivo, a extradição será executada após a conclusão do processo ou
cumprimento total da pena, exceto nas seguintes hipóteses:
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I - liberação antecipada do extraditando pelo Poder Judiciário; ou
II - solicitação do extraditando para ser transferido para cumprir o restante da pena em
seu país de origem ou no país onde possuía residência habitual ou possua vínculo
pessoal, desde que seja o Estado requerente do pedido extradicional.
§2º O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará
a decisão do Supremo Tribunal Federal ao órgão do Poder Judiciário competente para que este decida
sobre a liberação antecipada do extraditando, sobretudo nas hipóteses em que haja possibilidade de
aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil.
Art. 9º Reunidas as condições para efetivação da extradição, o Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional adotará os seguintes procedimentos:
I - informará ao Estado requerente, por via diplomática ou por via de autoridades
centrais, que o extraditando se encontra apto para ser extraditado, devendo o prazo para
sua retirada ser contado da data em que o Estado requerente seja cientificado do fato; e
II - solicitará ao Estado requerente, caso necessário, a assunção formal dos
compromissos complementares exigidos pelo Supremo Tribunal Federal ou outros
ainda não prestados, no caso do § 2º do art. 7º.
Art. 10. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
solicitará à Polícia Federal que sejam iniciados os trâmites operacionais para a retirada do extraditando
junto à sua congênere e, logo que tiver conhecimento, informará a data limite para efetivação da
medida.
Parágrafo único. A entrega do extraditando pela Polícia Federal ao Estado requerente ficará
condicionada à autorização formal do Estado brasileiro.
Art. 11. A decisão final sobre a autorização para entrega do extraditando ao Estado requerente
fica delegada ao Secretário Nacional de Justiça.
Art. 12. Caberá ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional instruir e submeter ao Secretário Nacional de Justiça a análise da viabilidade de
efetivação da extradição.
Parágrafo único. A decisão do Secretário Nacional de Justiça será encaminhada pelo
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional à Polícia Federal e ao
Estado requerente, por via diplomática ou por via de autoridades centrais.
Art. 13. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo
previsto em tratado, ou na falta deste, nos termos da Lei nº 13.445, de 2017, o Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará o fato ao Supremo Tribunal
Federal.
Art. 14. Efetivada a entrega do extraditando ao Estado requerente, a Polícia Federal
encaminhará o termo de entrega ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional.
Parágrafo único. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional informará o cumprimento da medida ao Supremo Tribunal Federal e ao Departamento
de Migrações.
Art. 15. Nos casos decididos pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes no art. 87 da Lei nº
13.445, de 2017, após a comunicação formal da decisão ao Departamento de Recuperação de Ativos
e Cooperação Jurídica Internacional, a tramitação seguirá o curso previsto nos arts. 8º e seguintes.
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CAPÍTULO III
DA EXTRADIÇÃO ATIVA
Seção I
Do pedido de prisão cautelar para fins de extradição
Art. 16. O pedido de prisão cautelar para fins de extradição da pessoa investigada, processada
ou condenada no Brasil e que seja localizada em território estrangeiro será encaminhado pelo Poder
Judiciário diretamente ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional.
Art. 17. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
realizará o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos em lei ou em
tratado para a decretação da prisão e, caso atendidos, providenciará seu imediato encaminhamento ao
Estado requerido, por via diplomática ou por via de autoridades centrais.
Art. 18. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
diligenciará junto ao Ministério das Relações Exteriores para averiguar a data da cientificação pelo
Estado brasileiro da efetivação da prisão.
Parágrafo único. Nos casos de prisão decorrentes de representação do Escritório Central
Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol, a Polícia Federal informará ao
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional qual juízo brasileiro
solicitou a prisão e a data de sua efetivação.
Art. 19. O prazo para a formalização do pedido de extradição será contado conforme disposto
em tratado ou, na falta deste, nos termos estabelecidos pelo Estado estrangeiro.
Art. 20. Após ser informado sobre a prisão do extraditando, o Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional entrará em contato com o Juízo brasileiro competente
para que a documentação formalizadora do pedido de extradição seja encaminhada nos termos de lei
ou tratado.
Seção II
Do procedimento de extradição ativa
Art. 21. Após receber a documentação enviada pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela
decisão ou pelo processo penal que a fundamenta, o Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional realizará o exame da presença dos pressupostos formais de
admissibilidade exigidos em lei ou em tratado e, caso atendidos, providenciará seu imediato
encaminhamento ao Estado requerido, por via diplomática ou por via de autoridades centrais.
Parágrafo único. A documentação deverá ser acompanhada de tradução oficial, nos termos do
art. 88, § 2º, da Lei nº 13.445, de 2017.
Art. 22. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional dará
andamento aos trâmites finais da extradição após o recebimento da informação de que o extraditando
está apto a ser entregue pelo Estado requerido.
Parágrafo único. Quando a entrega for autorizada pelo Estado requerido, o prazo para a
retirada do extraditando do território estrangeiro será contado conforme disposto em tratado ou, na
falta deste, nos termos estabelecidos pelo Estado requerido.
Art. 23. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
solicitará à Polícia Federal que sejam realizados junto à sua congênere os trâmites operacionais para a
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retirada do extraditando e, logo que tiver conhecimento, informará a data limite para a efetivação da
medida.
Parágrafo único. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional informará ao Juízo brasileiro competente o deferimento da extradição e solicitará a
indicação do estabelecimento prisional onde o extraditando ficará custodiado no Brasil, a fim de que
esta informação seja transmitida à Polícia Federal.
Art. 24. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
solicitará à Polícia Federal os detalhes logísticos para a efetivação da extradição, observando-se a data
limite de retirada.
Art. 25. Efetivada a extradição, caberá à Polícia Federal encaminhar o termo de entrega ao
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que, por sua vez, o
remeterá ao Juízo brasileiro competente.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. Nos procedimentos administrativos para fins de extradição, a contagem dos prazos
far-se-á de acordo com as regras estabelecidas na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo
disposição especial em tratado.
Art. 27. Compete ao Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional autorizar o trânsito de pessoa extraditada por Estado estrangeiro pelo território
nacional, nos termos dos arts. 99 da Lei n 13.445, de 2017, e 264 do Decreto n 9.199, de 2017.
Art. 28. Revoga-se a Portaria nº 522, de 3 de maio de 2016.
Art. 29. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
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PORTARIA Nº 218, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre o procedimento de avaliação da condição de
hipossuficiência econômica para fins de isenção de taxas para obtenção
de documentos de regularização migratória e de pagamento de multas.
PUBLICADA NO DOU Nº 40, de 28/02/2018, Seção 1, Página 42
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição, e com base no art. 312, §§ 7º e 8º do Decreto nº 9.199, de
20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o procedimento de avaliação da condição de hipossuficiência
econômica para fins de isenção de taxas para obtenção de documentos de regularização migratória e
de pagamento de multas.
Art. 2º São isentas as taxas previstas no art. 131 do Decreto nº 9.199, de 2017 e no art. 2º, V,
da Lei Complementar nº 89, de 18 de fevereiro de 1997, aos indivíduos em condição de
hipossuficiência econômica.
Parágrafo único. A isenção mencionada no caput aplica-se ao pagamento de multas quando
inviabilizarem a regularização migratória.
Art. 3º A condição de hipossuficiência econômica será declarada pelo solicitante, ou por seu
representante legal, de acordo com o que estabelece o art. 1º da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983,
e conforme modelos previstos nos Anexos I e II.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa incapaz, o pedido será feito por representante ou
assistente legal.
Art. 4º A complementação de documentação para fins de comprovação da situação econômica
do solicitante poderá ser exigida se houver dúvida fundamentada quanto à sua condição de
hipossuficiência, de acordo com o art. 312, § 2º, do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 5º Na hipótese de falsidade da declaração, o solicitante ficará sujeito ao pagamento de
taxa ou multa correspondentes e às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
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ANEXO I - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
Eu______________________________________________,
portador
do
documento
nº
_______________________(especificar tipo do documento:_____________________), endereço eletrônico
(e-mail) _____________________________________, declaro, sob as penalidades da lei, para fins de
aplicação da isenção prevista nos arts. 4º, inciso XII, 110, parágrafo único, e 113, § 3º, da Lei nº 13.445, de
2017, e 312 do Decreto nº 9.199, de 2017, que minha condição econômica se revela hipossuficiente para arcar
com o pagamento dos valores das taxas cobradas para obtenção de documentos para regularização migratória e
de multas aplicadas com base na legislação migratória brasileira.
A referida condição de hipossuficiência econômica justifica-se em razão de:
( ) não possuir trabalho remunerado;
( ) não possuir renda;
( ) possuir perfil de renda familiar de até meio salário mínimo per capita ou renda familiar total de até 03 (três)
salários mínimos;
( )Outros(descrever)________________________________
Por ser expressão da verdade, assino a presente DECLARAÇÃO, para os devidos fins de direito.
Local, ______/ _______ / _________.
_________________________________________
Assinatura
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
(Firmada por representante legal)
Eu______________________________________________,
portador
do
documento
nº
_______________________(especificar tipo do documento:_____________________), endereço eletrônico
(e-mail) _____________________________________, na condição de representante legal do imigrante
____________________________,
portador
do
documento
nº
_______________(tipo
de
documento:_________________), endereço eletrônico (e-mail) _____________________, DECLARO, sob as
penas da lei, para fins de aplicação da isenção prevista nos arts. 4º, inciso XII, 110, parágrafo único, e 113, §
3º, da Lei nº 13.445, de 2017, e art. 312 do Decreto nº 9.199, de 2017, que a condição econômica do imigrante
ora representado se revela hipossuficiente para arcar com o pagamento dos valores das taxas cobradas para
obtenção de documentos para regularização migratória e de multas aplicadas com base na legislação migratória
brasileira.
A referida condição de hipossuficiência econômica justifica-se em razão de:
( ) não possuir trabalho remunerado;
( ) não possuir renda;
( ) possuir perfil de renda familiar de até meio salário mínimo per capita ou renda familiar total de até 03 (três)
salários mínimos;
( )Outros(descrever)_______________________________
Por ser expressão da verdade, assino a presente DECLARAÇÃO, para os devidos fins de direito.
Local, ______/ _______ / _________.
_________________________________________
Assinatura
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PORTARIA Nº 197, DE 6 DE MARÇO DE 2019
Estabelece procedimentos para a tramitação de requerimentos de
autorização de residência, registro e emissão da Carteira de Registro
Nacional Migratório para a criança ou o adolescente nacional de outro
país ou apátrida, desacompanhado ou separado, que se encontre em
ponto de controle migratório nas fronteiras brasileiras ou no território
nacional.
PUBLICADA NO DOU Nº 45, de 07/03/2019, Seção 1, Página 34

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de
suas atribuições previstas no art. 87, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 30, inciso II, alínea “f”, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no art.
157 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Esta Portaria estabelece procedimentos para a tramitação dos requerimentos de
autorização de residência, registro e emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório para a
criança ou o adolescente nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou separado, que se
encontre em ponto de controle migratório nas fronteiras brasileiras ou no território nacional.
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria será adotado o conceito de criança ou de adolescente
desacompanhado ou separado previsto na Resolução Conjunta Conanda nº 1, de 9 de agosto de 2017.
Parágrafo único. O reconhecimento da condição de criança ou de adolescente
desacompanhado ou separado ocorrerá:
I - por avaliação da Defensoria Pública, em procedimento próprio; ou
II - por decisão judicial.
Art. 3º A autorização de residência prevista nesta Portaria será requerida:
I - por Defensor Público; ou
II - pelo representante legal nomeado pelo juiz competente.
Art. 4º O requerimento de autorização de residência será apresentado em uma das unidades da
Polícia Federal, acompanhado dos seguintes documentos:
I - duas fotos 3x4, com fundo branco;
II - documento de viagem válido ou outro documento que comprove identidade e
nacionalidade da criança ou do adolescente, observados os tratados internacionais dos
quais o Brasil é signatário;
III - documento que comprove a filiação da criança ou do adolescente, devidamente
legalizado e traduzido por tradutor público juramentado, exceto se a informação já
constar do documento a que se refere o inciso II; e
IV - indicação do responsável pela criança ou pelo adolescente no Brasil, se houver,
com a declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato.
§ 1º A falta do documento previsto no inciso II do caput poderá ser suprida na forma do § 1º
do art. 68 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
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§ 2º A falta do documento previsto no inciso III do caput poderá ser suprida por:
I - entrevista individual e análise de proteção feitas pela Defensoria Pública;
II - decisão judicial sobre a guarda; ou
III - relatório circunstanciado de assistente social, que possa comprovar a filiação do
requerente.
Art. 5º No caso de necessidade de retificação ou de complementação dos documentos
apresentados no requerimento de autorização de residência, a Polícia Federal notificará a Defensoria
Pública ou o representante legal da criança ou do adolescente indicado judicialmente, se houver, para
que adote as providências necessárias no prazo de trinta dias.
Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto no caput, sem manifestação do interessado ou
sendo insuficiente a documentação apresentada, o processo será extinto.
Art. 6º O protocolo do requerimento de autorização de residência fornecido pela Polícia
Federal garantirá ao Requerente o gozo dos direitos previstos na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017.
Parágrafo único. O prazo de validade do protocolo de que trata o caput é de 180 (cento e
oitenta dias), prorrogável pela Polícia Federal.
Art. 7º No caso de renovação do requerimento de autorização de residência os documentos já
apresentados poderão ser utilizados, desde que ainda permaneçam válidos.
Art. 8º Indeferido o requerimento de que trata o art. 4º, caberá recurso na forma do art. 134 do
Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 9º O prazo da residência será objeto de avaliação em cada caso, devendo ser fixado até a
data em que o imigrante atinja a maioridade, alcançada aos dezoito anos completos, nos termos do art.
157, § 3º, do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 10. As notificações de que trata esta Portaria serão realizadas, preferencialmente, por via
eletrônica e publicadas no sítio oficial da Polícia Federal na Internet.
§ 1º As notificações eletrônicas serão enviadas ao e-mail fornecido pela Defensoria Pública ou
pelo representante legal da criança ou do adolescente, se houver.
§ 2º Caberá à Defensoria Pública ou ao representante legal da criança ou do adolescente, se
houver, acompanhar as comunicações e as notificações encaminhadas ao endereço eletrônico
informado e suas publicações no sítio eletrônico da Polícia Federal na Internet.
§ 3º O prazo para o atendimento às notificações e para a interposição de recursos se iniciará no
dia seguinte à sua publicação no sítio oficial da Polícia Federal na Internet, computando-se somente
os dias úteis.
Art. 11. Não serão cobradas dos beneficiários da autorização de residência de que trata esta
Portaria as taxas previstas no art. 131 e as multas de que tratam os arts. 300 a 311 do Decreto nº 9.199,
de 2017.
Art. 12. A Polícia Federal poderá dispor, em normativo próprio, sobre o prazo de validade da
carteira de registro.
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Art. 13. Na hipótese de o imigrante atingir a maioridade e tendo interesse em permanecer no
País, deverá comparecer à unidade da Polícia Federal, no prazo de cento e oitenta dias, a fim de
formalizar o pedido de alteração do prazo de residência para indeterminado.
Parágrafo único. Quando da fixação do prazo de validade da Carteira de Registro Nacional
Migratório, será acrescido o prazo de cento e oitenta dias previsto no caput.
Art. 14. Os requerimentos encaminhados com base nesta Portaria terão prioridade no trâmite
em razão das necessidades próprias dos requerentes e das circunstâncias em que se encontram.
Art. 15. O requerimento de regularização migratória formulado com fundamento em outros
diplomas legais deverá observar os procedimentos neles estabelecidos.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SERGIO MORO
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PORTARIA Nº 432, DE 17 DE JUNHO DE 2019
Subdelega competências ao Coordenador-Geral de Imigração Laboral e
ao Coordenador de Processos Migratórios no âmbito do Departamento
de Migrações, disciplina o recurso administrativo na esfera deste
Departamento e dá outras providências.
PUBLICADA NO DOU Nº 118, de 21/06/2019, Seção 1, Página 38
A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA no uso da atribuição que lhe confere o inciso X do
art. 13 do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, e tendo em vista o disposto nos arts. 12 da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e no Decreto nº 83.937, de 6 de setembro de 1979, resolve:

CAPÍTULO I

DAS COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE PROCESSOS MIGRATÓRIOS
Art. 1º Fica subdelegada competência ao Coordenador de Processos Migratórios e, nos seus
impedimentos e afastamentos legais e eventuais, a seu substituto legal, para praticar os seguintes atos,
no âmbito de sua competência:
I - apreciar e deliberar sobre os pedidos de naturalização, nos termos dos arts. 65 a 67,
68 a 70 da Lei nº 13.445, de 2017, e dos arts. 233 a 239, 244 a 246 do Decreto nº 9.199,
de 2017;
II - apreciar e deliberar sobre o pedido de prorrogação do prazo previsto para conclusão
do procedimento de naturalização previsto no art. 228 do Decreto nº 9.199, de 2017;
III - apreciar e deliberar sobre os pedidos de igualdade de direitos e obrigações civis e
gozo dos direitos políticos dos beneficiários do Estatuto de Igualdade, promulgado pelo
Decreto nº 70.391, de 12 de abril de 1972, e Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de
2001;
IV - apreciar e deliberar sobre a perda da nacionalidade, nos termos do art. 75 da Lei nº
13.445, de 2017, e dos arts. 248, 249 e 251 do Decreto nº 9.199, de 2017;
V - apreciar e deliberar sobre os pedidos de reaquisição da nacionalidade e revogação
da decisão de perda da nacionalidade brasileira, nos termos do art. 76 da Lei nº 13.445,
de 2017, e do art. 254 do Decreto nº 9.199, de 2017;
VI - apreciar e deliberar sobre o reconhecimento, a perda e a cessação da condição de
apátrida, nos termos do art. 26 da Lei nº 13.445, de 2017, e dos arts. 95 a 107 do Decreto
nº 9.199, de 2017;
VII - apreciar e deliberar sobre a expulsão e sua revogação, nos termos dos arts. 54 a
60 da Lei nº 13.445 e dos arts. 192 a 206 Decreto nº 9.199, de 2017;
VIII - apreciar e deliberar sobre os procedimentos administrativos de perda e
cancelamento de autorização de residência nos casos em que a autorização foi
concedida no âmbito da Coordenação de Processos Migratórios, nos termos do art. 33
da Lei nº 13.445, de 2017, e dos arts. 135 a 141 do Decreto nº 9.199, de 2017.
§1º Fica vedada a subdelegação total ou parcial das competências mencionadas neste artigo.
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§2º O Diretor do Departamento de Migrações e o Coordenador-Geral de Política Migratória
poderão avocar, a qualquer momento e a seu critério, a decisão de quaisquer processos administrativos
ou de outros assuntos objeto da delegação prevista neste artigo, bem como poderão rever decisões
tomadas no exercício da competência delegada.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR-GERAL DE IMIGRAÇÃO LABORAL
Art. 2º Fica subdelegada competência ao Coordenador-Geral de Imigração Laboral e, nos seus
impedimentos e afastamentos legais e eventuais a seu substituto legal, para praticar os seguintes atos,
no âmbito de sua competência:
I - apreciar e deliberar procedimentos administrativos de perda e cancelamento de
autorização de residência nos casos em que a autorização foi concedida no âmbito da
Coordenação Geral de Imigração Laboral, nos termos do art. 33 da Lei nº 13.445, de
2017, e dos arts. 135 a 141 do Decreto nº 9.199, de 2017;
II - autorizar a publicação dos processos de competência do Conselho Nacional de
Imigração decididos em plenária.
§1º Fica vedada a subdelegação total ou parcial das competências mencionadas neste artigo.

CAPÍTULO III

DO RECURSO ADMINISTRATIVO
Art. 3º Das decisões administrativas proferidas no âmbito do Departamento de Migrações cabe
recurso, no prazo dez dias, dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar
no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior para análise em grau recursal.
§ 1º A decisão em grau recursal não será passível de novo recurso
§ 2º O recurso poderá ser protocolado na unidade de Polícia Federal mais próxima da residência
do interessado ou no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º O Secretário Nacional de Justiça poderá avocar, a qualquer momento e a seu critério, a
decisão de quaisquer processos administrativos ou de outros assuntos objeto da delegação prevista
nesta Portaria, bem como poderá rever decisões tomadas no exercício da competência delegada.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 3, de 5 de fevereiro de 2009, da Secretaria Nacional de
Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
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PORTARIA Nº 748, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
Revoga a Portaria Interministerial nº 4, de 27 de fevereiro de 2018, dos
Ministérios da Justiça e Extraordinário da Segurança Pública.
PUBLICADA NO DOU Nº 189, de 30/09/2019, Seção 1, Página 63
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto
no inciso III do art. 11 do Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, resolve:
Art. 1º Fica revogada a Portaria Interministerial nº 4, de 27 de fevereiro de 2018, dos
Ministérios da Justiça e Extraordinário da Segurança Pública.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
SERGIO MORO
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PORTARIA Nº 770, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação de
pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e
objetivos dispostos na Constituição Federal.
PUBLICADA NO DOU Nº 199, de 14/10/2019, Seção 1, Página 34
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas
atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o inciso V do
art. 37 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, o parágrafo único do art. 191 e o art. 207 do Decreto
nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 7º da Lei nº 9.474,
de 22 de julho de 1997, no inciso IX do art. 45 e no § 6º do art. 50, ambos da Lei nº 13.445, de 24 de
maio de 2017, resolve:
Art. 1º Esta Portaria regula o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação de pessoa
perigosa para a segurança do Brasil ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos
dispostos na Constituição Federal, para aplicação do § 2º do art. 7º da Lei nº 9.474, de 22 de julho de
1997, do inciso IX do art. 45 e do § 6º do art. 50, ambos da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, do
parágrafo único do art. 191 e do art. 207, ambos do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, é considerada pessoa perigosa ou que tenha praticado ato
contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal aquela sobre a qual recaem
razões sérias que indiquem envolvimento em:
I - terrorismo, nos termos da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
II - grupo criminoso organizado ou associação criminosa armada ou que tenha armas à
disposição, nos termos da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013;
III - tráfico de drogas, pessoas ou armas de fogo; ou
IV - pornografia ou exploração sexual infantojuvenil.
§ 1º As hipóteses mencionadas nos incisos do caput deste artigo poderão ser conhecidas e
avaliadas pela autoridade migratória por meio de:
I - difusão ou informação oficial em ação de cooperação internacional;
II - lista de restrições estabelecida em ordem judicial ou em compromisso assumido
pela República Federativa do Brasil perante organismo internacional ou Estado
estrangeiro;
III - informação de inteligência proveniente de autoridade brasileira ou estrangeira;
IV - investigação criminal em curso; ou
V - sentença penal condenatória.
§ 2º As informações de que tratam os incisos I, II, III e IV do § 1º, para fundamentar os atos
previstos nesta Portaria, deverão constar nos sistemas de controle migratório da Polícia Federal.
§ 3º A inclusão nos sistemas de controle migratório mencionada no § 2º deverá ser precedida
de análise e avaliação por unidade central da Polícia Federal especializada para a investigação da
informação.
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§ 4º A unidade central da Polícia Federal, na execução das atividades mencionadas no § 3º,
poderá buscar, sempre que necessário, apoio de outros órgãos ou instituições.
§ 5º A pessoa incursa neste artigo não poderá ingressar no País e fica sujeita à repatriação e à
deportação.
§ 6º Para fins de aplicação do disposto no § 2º do art. 7º da Lei nº 9.474, de 1997, considera-se
perigosa para a segurança do Brasil a pessoa que se enquadre no rol do caput deste artigo.
§ 7º No ato previsto no § 3º deste artigo, incidindo hipótese em que haja necessidade de
restrição de acesso, a unidade central da Polícia Federal indicará as informações disponíveis, nos
termos da legislação vigente.
Art. 3º Ninguém será impedido de ingressar no País, repatriado ou deportado por motivo de
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.
Art. 4º Não será impedido o ingresso no País ou não será submetida à repatriação ou à
deportação a pessoa perseguida no exterior por crime puramente político ou de opinião.
Art. 5º Não se procederá à repatriação ou à deportação de nenhum indivíduo quando
subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal,
nos termos do § 1º do art. 7º da Lei nº 9.474, de 1997.
Art. 6º A pessoa sobre quem recaia a medida de deportação de que trata esta Portaria será
pessoalmente notificada para que apresente defesa ou deixe o País voluntariamente, no prazo de até
cinco dias, contado da notificação.
§ 1º Os procedimentos de deportação serão instaurados e decididos pelo chefe da respectiva
unidade da Polícia Federal, mediante ato fundamentado.
§ 2º No ato de notificação, o deportando deverá informar endereço onde poderá ser localizado.
§ 3º Na ausência de defensor constituído, a Defensoria Pública deverá ser notificada,
preferencialmente por meio eletrônico, para manifestação no prazo mencionado no caput.
§ 4º Findo o prazo para apresentação de defesa, a ausência de manifestação do deportando ou
de seu defensor não impedirá a efetivação da medida de deportação.
§ 5º Da decisão de deportação caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de até cinco
dias, contado da notificação do deportando ou de seu defensor.
§ 6º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar,
o encaminhará ao Delegado Regional Executivo da Superintendência da Polícia Federal do respectivo
Estado ou do Distrito Federal.
§ 7º A decisão em grau recursal não será passível de novo recurso administrativo.
Art. 7º A autoridade policial federal poderá representar perante o juízo federal pela prisão ou
por outra medida cautelar, em qualquer fase do processo de deportação disciplinado nesta Portaria,
observado, no que couber, o disposto no Título IX do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal.
Parágrafo único. A autoridade policial deverá comunicar a prisão do deportando à missão
diplomática de seu País de nacionalidade ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, no
prazo de quarenta e oito horas.
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Art. 8º As medidas disciplinadas nesta Portaria não serão efetivadas de forma coletiva e não
se aplicam:
I - aos residentes no País regularmente registrados nos termos da Lei nº 13.445, de 2017;
e
II - à pessoa reconhecida como refugiada pelo Estado brasileiro, nos termos da Lei nº
9.474, de 1997.
Art. 9º A expulsão de pessoa reconhecida como refugiada pelo Estado brasileiro está sujeita
ao disposto nos arts. 54 a 60 da Lei nº 13.445, de 2017, e nos arts. 36 e 37 da Lei nº 9.474, de 1997.
Art. 10. O prazo de estada do visitante que se enquadre no disposto do art. 2º desta Portaria
poderá ser reduzido ou cancelado.
Parágrafo único. Na hipótese de cancelamento do prazo previsto no caput, será instaurado, de
imediato, o procedimento de deportação descrito no art. 6º desta Portaria.
Art. 11. Fica revogada a Portaria nº 666, de 25 de julho de 2019, do Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
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PORTARIAS DA POLÍCIA FEDERAL

PORTARIA Nº 8.166-DG/PF, DE 21 DE MARÇO DE 2018
Delega competência nos procedimentos de perda e cancelamento de
autorização de residência nos processos de alçada da Polícia Federal.
(Alterada pela Portaria nº12.284-DG/PF, de 30 de abril de 2020)
PUBLICADA NO BS Nº 56, de 22/03/2018
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das competências que lhe foram atribuídas
nos incisos V e XIV do art. 35 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº
1.252, de 29 de dezembro de 2017, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, publicada
na Seção 1 do Diário Oficial da União - DOU nº 01, de 2 de janeiro de 2018,
Considerando a Portaria Interministerial nº 6, de 8 de março de 2018, publicada na Seção 1, p. 45/46,
do Diário Oficial da União - DOU nº 48, de 12 de março de 2018,
Resolve:
Art. 1º Delegar competência aos Superintendentes Regionais para instaurar e decidir
procedimentos de perda e cancelamento da autorização de residência que tiver sido concedida no
âmbito da Polícia Federal, vedada a subdelegação.
§ 1º A instrução do procedimento previsto nesta Portaria poderá ser determinada à Delegacia
de Polícia de Imigração (DELEMIG), Núcleo de Registro de Estrangeiros (NRE), ou à Delegacia
descentralizada, na circunscrição da respectiva Superintendência Regional e unidades subordinadas.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, a autoridade responsável pela instrução elaborará
relatório indicando o pedido inicial, as fases do procedimento e o preenchimento das exigências
estabelecidas no Decreto nº 9.199, de 2017, encaminhando o processo para decisão do Superintendente
Regional.
§ 3º Concluída a instrução, o processo será decidido no prazo de até trinta dias, salvo
prorrogação por igual período expressamente motivada.
Art. 2º O procedimento de decretação da perda e do cancelamento da autorização de residência
será instaurado com fundamento nos arts. 135 e 136 do Decreto nº 9.199, de 2017, devendo conter
relato do fato motivador e a sua fundamentação legal.
Art. 3º Instaurado o procedimento, será feita a notificação ao imigrante, preferencialmente por
meio eletrônico, para apresentação de defesa, no prazo de dez dias.
§ 1º Nas hipóteses de o imigrante não ser encontrado ou de haver sido notificado por meio
eletrônico, dar-se-á publicidade à instauração do procedimento no sítio eletrônico da Polícia Federal,
cuja publicação do ato será considerada como termo inicial da contagem do prazo para apresentação
de defesa.
§ 2º O imigrante poderá, por meios próprios ou por defensor constituído, apresentar defesa no
prazo a que se refere o caput e fazer uso dos meios e dos recursos admitidos em direito, inclusive
tradutor ou intérprete.
§ 3º O imigrante que, regularmente notificado, não apresentar defesa será considerado revel,
dando-se curso ao procedimento.
Art. 4º Decidido o procedimento e decretada a perda ou o cancelamento definitivo da
autorização de residência, o imigrante será notificado nos termos do art. 176 do Decreto nº 9.199, de
2017.
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Art. 5º O imigrante terá o prazo de dez dias para interpor recurso contra a decisão que decretar
a perda ou cancelamento da autorização de residência, conforme o art. 134 do Decreto nº 9.199, de
2017.
§ 1º O recurso interposto poderá ser protocolizado em qualquer unidade de Polícia Federal,
devendo ser enviado ao Superintendente Regional que proferiu a decisão recorrida, para efeito de
tempestividade e juízo de reconsideração.
§ 2º Se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, a autoridade que proferiu a decisão
encaminhará o recurso ao diretor-geral da Polícia Federal para decisão final. (Parágrafo com redação
dada pela Portaria nº 12.284-DG/PF, de 30 de abril de 2020)
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim de Serviço.
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PORTARIA Nº 11.264, DE 24 DE JANEIRO DE 2020
PUBLICADA NO DOU Nº 23 de 03/02/2020, Seção 1, Página 62
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V
do art. 36 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155, de 27 de setembro
de 2018, do Senhor Ministro de Estado da Segurança Pública, publicada na Seção 1 do Diário Oficial
da União nº 200, de 17 de outubro de 2018; e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.631, de 26 de
dezembro de 2018, resolve:
para:

Art. 1º Instituir, com validade em todo território nacional, conforme anexos, novos modelos
I - Carteira do Registro Nacional Migratório - CRNM, destinada a:
a) imigrantes detentores de visto temporário;
b) imigrantes detentores de autorização de residência; e
c) residentes fronteiriços; e
II - Documento Provisório de Registro Nacional Migratório - DPRNM, destinado a
solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado.

Art. 2º O imigrante poderá requerer, a qualquer tempo, a inclusão de seu nome social em seus
documentos oficiais.
Art. 3º A CRNM e o DPRNM serão confeccionadas em cartão revestido com poliéster amorfo,
contendo uma camada central de poliolefina, conforme modelos vistos no anexo, e conterão os
seguintes itens de segurança:
I - QR Code (Código de barras bidimensional);
II - código OCR (Optical Caracter Recognition);
III - OVD (Dispositivo Opticamente Variável na cor dourada); IV - erros deliberados e
fontes alteradas;
V - fotografia fantasma;
VI - fundo gradiente com guilhoche;
VII - imagem embaralhada;
VIII - impressão ultravioleta multicolorida;
IX - linhas finas;
X - microimpressões;
XI - microimpressão de dados variáveis;
XII - tinta de segurança OVI com variação óptica de azul para verde; e
XIII - tinta de segurança antistoke.
226

Art. 4º A CRNM de fronteiriço e o DPRNM não substituem documentos de viagem
internacional, quando necessária a realização de controle migratório.
Art. 5º A CRNM terá a validade de nove anos, contados a partir da data do registro, quando se
tratar de residência por prazo indeterminado.
§ 1º Na hipótese de que trata o caput, a validade da CRNM será indeterminada quando o titular:
I - houver completado sessenta anos de idade até a data do vencimento do documento;
ou
II - for pessoa com deficiência.
§ 2º Na hipótese de residência temporária, o prazo de vencimento da CRNM coincidirá com o
término do prazo da autorização de residência.
Art. 6º A validade do DPRNM é condicionada:
I - ao julgamento definitivo do processo pelo Comitê Nacional para os Refugiados CONARE; e
II - à renovação anual do cadastro de solicitante de reconhecimento da condição de
refugiado.
Parágrafo único. A validade do documento de identificação poderá ser conferida por meio de
consulta ao código de barras bidimensional, padrão QR Code.
Art. 7º As carteiras emitidas em conformidade com a Portaria nº 8.728-DG/PF, de 21 de agosto
de 2018, permanecem válidas até a data de validade expressa no documento, para todos os efeitos de
direito, desde que o imigrante:
I - não obtenha naturalização;
II - não faça opção pela nacionalidade brasileira;
III - não obtenha igualdade de direitos; ou
IV - não tenha decretada a perda ou o cancelamento de autorização de residência.
Art. 8º A emissão dos novos modelos de CRNM e de DPRNM deverá ser iniciada no prazo de
até 180 dias a partir da publicação desta Portaria.
Art. 9º Fica revogada a Portaria nº 8.728-DG/PF, de 21 de agosto de 2018, publicada no
Boletim de Serviço nº 162, de 22 de agosto de 2018.
Art. 10º Fica revogada a Portaria nº 10.753-DG/PF, de 10 de dezembro de 2019, publicada no
Boletim de Serviço nº 240, de 11 de dezembro de 2019.
Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MAURÍCIO LEITE VALEIXO
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ANEXO I
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ANEXO II
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INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA POLÍCIA FEDERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 154-DG/PF, DE 31 DE JANEIRO DE 2020
Disciplina os procedimentos de controle migratório realizados pela
Polícia Federal.
PUBLICADA NO BS Nº 23, de 03/02/2020
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso V do art. 36 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155,
de 27 de setembro de 2018, do Senhor Ministro de Estado da Segurança Pública, publicada na seção
1 do Diário Oficial da União nº 200, de 17 de outubro de 2018; e tendo em vista que compete à Polícia
Federal exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, conforme disposto no
art. 144, § 1º, inciso III, da Constituição Federal e no art. 38 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017,
regulamentada pelo Decreto nº 9.199, publicado no DOU em 21 de novembro de 2017, resolve:
CAPÍTULO I
DO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1º Disciplinar os procedimentos de fiscalização e controle migratório, na entrada e na
saída do território nacional, executados pela Polícia Federal e aos quais se submetem os brasileiros, os
imigrantes e os visitantes, em conformidade com a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e o Decreto
nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
Art. 2º Nos portos, aeroportos internacionais e pontos de fiscalização terrestre de migração, o
atendimento será organizado, sempre que possível, por meio de canais específicos para o controle
migratório de brasileiros e residentes, além de outros estabelecidos em acordos internacionais.
Art. 3º Deverá ser observado atendimento prioritário aos viajantes portadores de passaporte
diplomático e à tripulação que esteja em viagem de serviço, a pessoas com deficiência, a idosos com
idade igual ou superior a sessenta anos, a gestantes, a lactantes, a pessoas com crianças de colo e a
obesos.
Art. 4º O atendimento migratório deverá ser realizado utilizando os recursos tecnológicos
existentes, privilegiando atividades e controle automatizados, bem como o cruzamento de informações
nos sistemas eletrônicos disponíveis, sob a supervisão de servidores da Polícia Federal.
Art. 5º O Sistema de Tráfego Internacional - STI deverá ser utilizado conectado ao servidor de
dados (em modo on line) para procedimentos de controle migratório.
§ 1º Excepcionalmente, poderá ser efetuada a utilização do STI desconectado do servidor de
dados (em modo off line), como plano de contingência à indisponibilidade do sistema ou da rede, bem
como em situações de emergência no atendimento, a critério do chefe da unidade de fiscalização
migratória.
§ 2º Nas hipóteses descritas no parágrafo anterior, o chefe da unidade comunicará à
Coordenação-Geral de Polícia de Imigração - CGPI/DIREX/PF as situações que demandaram o uso
do STI desconectado, para providências quanto ao restabelecimento da disponibilidade do sistema ou
a apresentação das condições de execução de plano de emergência, conforme o caso.
§ 3º Na eventualidade da indisponibilidade do sistema conectado ter sido causada por
condições locais do ponto de controle migratório, as providências adotadas pela unidade para
solucionar devem ser informadas à CGPI/DIREX/PF.
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§ 4º Após o excepcional uso do STI desconectado, os registros migratórios devem ser
atualizados na base de dados do sistema o mais rapidamente possível, assim que cessarem as razões
que motivaram essa situação.
Seção II
Da Entrada
Art. 6º No ato de entrada de pessoa no território nacional, será exigida a apresentação do
documento de viagem, devendo-se:
I - conferir se o documento de viagem apresentado pertence ao portador, se está válido,
se é autêntico e se contém, quando exigido, visto consular válido, bem como se é padrão
da Organização Internacional da Aviação Civil (OACI), no caso de passaporte;
II - exigir do visitante ou imigrante:
a) sempre que julgar necessário, em especial em caso de dúvida quanto à
legitimidade da condição de entrada no país, prova de meios de subsistência e,
no caso do visitante, bilhete de viagem ou outro meio que o habilite a sair do
território nacional, não se excluindo outros meios que possibilitem a
comprovação do objetivo da viagem;
b) do visitante em escala ou conexão no país, desde que não se ausente da área
de trânsito internacional do ponto de controle, não será exigida a apresentação
de visto consular;
c) no caso de trânsito pelo território nacional, bilhete de viagem ou outro meio
que o habilite a chegar ao país de destino;
III - impedir o ingresso do visitante ou imigrante no território nacional:
a) que não apresentar documento de viagem;
b) que apresentar documento de viagem que não seja válido para o Brasil, que
esteja com o prazo de validade vencido, rasurado, com indício de falsificação
ou que não seja apto a identificar o passageiro;
c) que não apresente visto consular, quando exigido, ou apresente visto consular
concedido sem a observância das condições previstas na Lei nº 13.445, de 2017,
e no Decreto nº 9.199, de 2017;
d) cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo
alegado para a isenção de visto;
e) que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação
falsa por ocasião da solicitação de visto;
f) a quem tenha sido denegado visto, enquanto permanecerem as condições que
ensejaram a denegação, consoante informação consular;
g) anteriormente expulso do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
h) condenado ou respondendo a processo, nos termos definidos pelo Estatuto de
Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto nº
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4.388, de 25 de setembro 2002, por ato de terrorismo ou crime de genocídio,
crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão;
i) condenado ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível
de extradição segundo a lei brasileira;
j) que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por
compromisso assumido pelo país perante organismo internacional ou por
cooperação internacional, devendo neste caso, se contatada a existência de
ordem de prisão válida por pesquisas em sistemas ou outros meios, permitir
excepcionalmente a entrada do imigrante a fim de se dar efetivo cumprimento à
ordem de prisão, nos termos dos acordos internacionais vigentes;
k) que tenha praticado ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na
Constituição;
l) que tenha sido beneficiado com medida de transferência de pessoa condenada
aplicada conjuntamente com impedimento de reingresso no território nacional,
observado o disposto no § 2º do art. 103 da Lei nº 13.445, de 2017, desde que
ainda esteja no cumprimento de sua pena;
m) que não tenha prazo de estada disponível no ano/semestre migratório vigente,
na qualidade de visitante, segundo a legislação;
n) que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de
emergências em saúde pública internacional, definidas pelo Regulamento
Sanitário Internacional;
o) que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de
emergências em saúde pública de importância nacional, definidas pelo
Ministério da Saúde;
IV - incluir no STI o identificador do transporte, que deverá ser padronizado,
observando:
a) no caso de aeronaves empregadas no transporte comercial de passageiros, o
identificador do voo utilizado pela empresa aérea;
b) no caso de aeronaves de Estado ou particulares, o prefixo identificador;
c) no caso de embarcações de turismo, comerciais, de Estado ou particulares, o
nome identificador; e
d) no caso de veículo automotor, os dados da placa;
V - submeter o documento de viagem que possua Zona de Leitura Mecânica - MRZ ou
dispositivo eletrônico equivalente ao equipamento de leitura do STI;
VI - inserir dados manualmente no STI caso o documento de viagem não seja
identificado pela leitora, não possua MRZ ou não seja realizado por meio mais eficaz;
VII - feita a captura mecânica ou manual dos dados do documento de viagem, informar
no STI os dados referentes à classificação do visitante ou imigrante, o prazo de estada
concedido, assim como o número do Registro Nacional Migratório - RNM e a validade
da Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM, quando for o caso;
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VIII - carimbar o documento de viagem, salvo a adoção de meio mais eficiente, e
informar, nos campos apropriados, a classificação do visitante ou imigrante, o tipo de
documento de viagem apresentado e o prazo de estada concedido, atentando-se para
não invalidar eventual visto ou o próprio documento;
IX - proceder à aposição do carimbo de controle migratório no cartão de entrada e saída
sempre que o documento apresentado pelo visitante ou imigrante não ostente campo
próprio, bem como se não mais dispuser de espaço, e o cartão for providenciado pelo
viajante por impressão a partir de documento disponibilizado no sítio da Polícia Federal
na Internet, informando, nos campos apropriados do carimbo, a classificação do
visitante ou migrante, o tipo de documento de viagem e o prazo de estada concedido,
atentando-se para não invalidar eventual visto ou o próprio documento;
X - quando apresentado, restituir o cartão de entrada e saída ao visitante ou imigrante;
XI - o cartão de entrada e saída ao visitante ou imigrante poderá ser substituído por
registro eletrônico ou outro meio mais eficaz, estabelecido pela CGPI/DIREX/PF,
sendo, neste caso, dispensado o estabelecido nos incisos IX e X;
XII - ao constatar algum tipo de ocorrência ou impedimento legal constante de sistema
de alertas e restrições utilizado pela Polícia Federal, suspender o procedimento a fim de
que sejam adotadas as providências cabíveis, de acordo com a natureza da ocorrência;
XIII - caso o impedimento referido no inciso anterior consista em registro de mandado
de prisão em aberto, serão adotadas as medidas pertinentes, estabelecidas na Instrução
Normativa nº 139-DG/PF, de 10 de dezembro de 2018, ou ato normativo que venha a
substituí-la;
XIV - na hipótese de constatação de inconsistência ou desatualização em registro
constante de sistema de alertas e restrições utilizado pela Polícia Federal, inclusive em
registro referente a mandado de prisão, o servidor deverá proceder, motivadamente, ao
saneamento ou à atualização do registro, se permitido pelo sistema; além disso, se
pertinente, deve providenciar comunicação à unidade responsável pela inserção do
registro para cientificá-la da desconformidade, bem como, caso não tenha sido possível
providenciar o saneamento ou a atualização do registro por limitação do sistema, para
que essa unidade o faça;
XV - no caso de impedimento de entrada no país, proceder à entrevista individual, a
qual deve ser realizada, quando necessário, com o emprego de servidor público, ou, na
indisponibilidade deste, de terceiro, com conhecimento em idioma de fluência do
imigrante ou visitante, sem prejuízo da utilização de outros meios adequados que
assegurem o entendimento do respectivo ato administrativo;
XVI - no caso de impedimento, após a entrevista, lavrar Termo de Impedimento,
conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF, em duas vias, sendo uma
entregue ao visitante ou imigrante ou ao transportador, bem como registrar as razões no
STI, apondo-se no documento de viagem o carimbo de controle migratório e o código
correspondente, atentando-se para não invalidar eventual visto ou o próprio documento;
XVII - do Termo de Impedimento deverão constar:
a) a qualificação do impedido repatriando com seus dados pessoais disponíveis,
tais como nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade, além de número
e tipo de documento, se existente, e, sempre que possível, os dados completos
de seu documento de viagem;
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b) as razões do impedimento e o seu enquadramento, conforme previsto nos
incisos do art. 45 da Lei nº 13.445, de 2017 combinados com os incisos do art.
171 do Decreto nº 9.199, de 2017, fazendo menção à comunicação efetuada pelo
Ministério da Saúde à Polícia Federal quando o impedimento for motivado por
emergência de saúde pública; e
c) a participação de intérprete, quando necessária;
XVIII - depois de assinado pelo servidor que o lavrar, o Termo de Impedimento será
apresentado à assinatura do impedido repatriando ou de seu representante legal que
assistir à lavratura e de intérprete nomeado, quando for o caso;
XIX - no caso de impedimento simultâneo de entrada de quatro ou mais visitantes ou
imigrantes de mesma nacionalidade e no mesmo identificador de transporte, comunicar
imediatamente à CGPI/DIREX/PF, salvo a hipótese de impedimento de tripulante
marítimo;
XX - poderá ser permitido o atendimento simultâneo do mesmo grupo familiar no
mesmo guichê, sendo que condição especial de algum dos integrantes beneficia os
demais;
XXI - identificado o visitante ou imigrante como tendo dupla nacionalidade, para
efeitos migratórios, poderá ser aceito o documento de viagem válido que melhor
beneficiar o viajante;
XXII - no controle migratório do brasileiro com dupla nacionalidade, deverá ser
considerada a nacionalidade brasileira para efeitos migratórios, registrando-se a dupla
nacionalidade e o número do documento de viagem válido e, em se tratando de menor
de idade, deverá haver alerta sobre as regras para saída de menores brasileiros do
território nacional;
XXIII - se o documento de viagem apresentado for Autorização de Retorno ao Brasil ARB, será feita a sua inutilização por perfuração, anotação ou carimbo, bem como será
recolhido pelo ponto de controle migratório quando da chegada de seu titular ao Brasil
para envio ao Ministério das Relações Exteriores, salvo se houver suspeita de
falsificação, hipótese em que deverá ser formalizada a apreensão do documento,
adotando-se as demais medidas de polícia judiciária cabíveis;
XXIV - o brasileiro que reingresse no território nacional na condição de repatriado, de
deportado ou de expulso deverá ter essa condição registrada no STI, na classificação
correspondente, e, caso declare ter recebido tratamento inadequado por parte de
autoridade estrangeira que procedeu à inadmissão ou retorno compulsório ao Brasil,
deverá ser entrevistado e suas declarações devem ser remetidas ao setor competente
para análise das medidas de polícia judiciária cabíveis;
XXV - não será recolhido o passaporte do brasileiro que reingresse no território
nacional na condição de repatriado, de deportado ou de expulso, salvo indícios de fraude
no documento, quando serão tomadas as medidas de polícia judiciária cabíveis;
XXVI - havendo indícios de fraude no visto consular, com consulta ao sistema de vistos
do Ministério das Relações Exteriores disponível no STI, deve ser lavrado termo de
impedimento e procedida a imediata repatriação ou serem adotadas as medidas de
polícia judiciária cabíveis, no caso de entrada em território nacional.
Art. 7º O visitante ou imigrante nacional ou com residência regular em país parte ou associado
do Mercosul poderá transitar com os documentos estabelecidos em acordo sobre o tema, observados
os requisitos de ingresso no território nacional de acordo com a nacionalidade.
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Art. 8º A entrada de visitante ou imigrante no país cuja nacionalidade exija a apresentação de
visto só poderá ser realizada dentro do prazo de validade contido nesse documento.
§ 1º Prazo de validade do visto é o período em que o visto pode ser utilizado para entrada em
território nacional, cuja data limite é a data de expiração.
§ 2º Prazo de estada é o período de permanência autorizado para o visitante ou imigrante em
território nacional, o qual começa a ser computado a partir da entrada no país, podendo vir expresso
no visto ou ser fixado pela autoridade migratória no momento da entrada no território nacional.
§ 3º Salvo determinação expressa em contrário, o visto de visita possui a validade de um ano a
partir da expedição, permitidas múltiplas entradas no país durante o seu prazo de validade, sendo que
o prazo máximo de estada será o determinado no visto.
§ 4º Nos casos dos vistos temporários, previstos no art. 14 da Lei nº 13.445, de 2017, o prazo
de validade será de um ano, exceto se houver determinação em contrário do Ministério das Relações
Exteriores.
§ 5º O prazo de validade do visto não se confunde com o prazo de autorização de residência.
§ 6º Caso o documento de viagem tenha validade inferior ao visto, deverá ser concedido prazo
de estada até a validade do documento de viagem.
§ 7º O prazo inicial de estada dos portadores de vistos temporários, diplomáticos, oficiais e de
cortesia é limitado pelo prazo de validade do visto.
§ 8º Nas hipóteses em que o passaporte tenha expirado antes da data de validade do visto, o
viajante poderá continuar a utilizar o visto afixado no passaporte vencido mediante a apresentação de
novo documento de viagem válido.
§ 9º Visitantes dispensados de visto, conforme lançamentos contidos no Quadro Geral de
Regime de Vistos - QGRV divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, receberão o prazo de
estada correspondente à sua nacionalidade, salvo motivo que justifique sua redução.
Art. 9º A Polícia Federal poderá conceder ao portador do visto de visita prazo de estada de até
noventa dias, prorrogáveis por até noventa dias com ressalva do disposto no § 7º do art. 29 do Decreto
9.199, de 2017, de acordo com o QGRV, desde que o prazo máximo no país não ultrapasse cento e
oitenta dias a cada ano migratório, observadas, ainda, as disposições específicas de cada nacionalidade.
§ 1º A contagem do prazo de estada do visto de visita começará a partir da data da primeira
entrada no território nacional e será suspensa sempre que o visitante deixar o território nacional.
§ 2º A Polícia Federal poderá, excepcionalmente, conceder prazo de estada inferior ao previsto
no caput ou, a qualquer tempo, reduzir o prazo previsto de estada do visitante no país, considerando
as razões da viagem e os meios para subsistência em território nacional.
Art. 10. Os prazos de estada para os visitantes portadores ou isentos do visto de visita, em
qualquer uma de suas modalidades classificadas no STI, serão contados cumulativamente, não
podendo superar o máximo de cento e oitenta dias por ano, devendo-se observar que:
I - o ano a que se refere o caput consiste no período de doze meses contados a partir da
data da primeira entrada do visitante no território nacional;
II - no cálculo dos prazos de estada disponíveis para cada viajante será considerado
como data inicial do ano migratório o dia e mês em que ocorreu a primeira entrada do
visitante em território nacional registrada no STI;
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III - serão computados apenas os períodos de tempo em que efetivamente o visitante
permaneceu no território nacional, ainda que em situação irregular, independente das
várias entradas e saídas;
IV - os períodos de tempo mencionados no inciso III comprovam-se por meio dos
registros no sistema, nos carimbos fixados no documento de viagem ou no cartão de
entrada e saída, quando houver, ou outros meios, que podem ser estabelecidos pela
CGPI/DIREX/PF mediante orientação uniforme para todos os pontos de controle
migratório;
V - computam-se os prazos de estada excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento;
VI - o visitante que se ausentar do país poderá retornar ao território nacional até a data
de expiração do visto, independentemente da obtenção de outro visto; e
VII - alcançado o prazo máximo de estada anual, o visitante deverá deixar o território
nacional, somente podendo retornar no próximo ano migratório, nos termos do inciso
II.
Parágrafo único. Na concessão dos prazos de que trata este artigo, serão observados os limites
legais de estada de visitantes no país, bem como as orientações do Ministério das Relações Exteriores
contidas no QGRV, atualizado periodicamente e disponível no sítio eletrônico do referido ministério.
Art. 11. Prazos de estada e formas de contagem distintas daquelas previstas nesta Instrução
Normativa poderão ser estabelecidos, sempre mediante manifestação do Ministério das Relações
Exteriores, observada a reciprocidade de tratamento a nacionais brasileiros.
Art. 12. Quando do retorno de imigrante, deverão ser observadas as seguintes situações:
I - em se tratando de residente, se não ultrapassou a ausência máxima de dois anos;
II - no caso de imigrante classificado como temporário, verificar a validade do visto;
III - no caso de asilado, verificar se a saída foi autorizada pelo Ministério das Relações
Exteriores e se o tempo de ausência não extrapolou o prazo contido na autorização,
sendo que, tendo extrapolado, esse ministério deve ser comunicado; e
IV - no caso de refugiado, deve-se observar se a saída foi autorizada pelo Comitê
Nacional para os Refugiados - CONARE e se o tempo de ausência não extrapolou o
prazo contido na autorização, sendo que, se extrapolado, esse comitê deve ser
comunicado.
Art. 13. O fato de estar, o titular da CRNM, há mais de dois anos fora do país, não enseja a
retenção do documento pela unidade de controle migratório no momento do ingresso no território
nacional, a qual deve notificá-lo a apresentar justificativa à unidade da Polícia Federal da circunscrição
de seu domicílio no prazo de dez dias úteis, sob pena de procedimento de perda da autorização de
residência.
Parágrafo único. Uma via da notificação citada no caput deve ser encaminhada à unidade da
Polícia Federal da circunscrição do domicílio do notificado, para fins de controle da necessidade de
instauração de procedimento de perda da autorização de residência.
Art. 14. No caso de retorno ao país de solicitante de refúgio ou solicitante de asilo, ele deve
ser submetido ao controle migratório, devendo ser observadas as disposições legais pertinentes,
inclusive o regime de visto em vigor.
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Parágrafo único. A Polícia Federal providenciará o encaminhamento periódico de
informações ao CONARE e ao Ministério das Relações Exteriores sobre solicitantes de refúgio ou de
asilo, conforme o caso, que tenham permanecido fora do território nacional por mais de noventa dias,
bem como sobre viagens ao exterior de refugiados e asilados.
Subseção I
Da Entrada Condicional de Impedidos e Clandestinos
Art. 15. Na impossibilidade de retorno imediato do viajante impedido ou clandestino, o
responsável pela área do controle migratório local poderá permitir a entrada na classificação
“condicional”, informando as condições a serem observadas pelo viajante e pelo transportador, bem
como o local em que imigrante deverá permanecer, fazendo as devidas anotações no STI.
§ 1º Compete ao chefe da unidade da fiscalização migratória a decisão quanto à entrada
condicional, podendo essa competência ser delegada.
§ 2º A autoridade migratória que autorizou a entrada condicional ou o chefe da respectiva
unidade deverá adotar as providências necessárias para a retirada compulsória do impedido ou
clandestino beneficiado com a entrada condicional o mais rapidamente possível.
Art. 16. Nos casos mencionados no artigo anterior, o transportador ou seu agente firmará
Termo de Compromisso, conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF, que assegure o
custeio das despesas com a permanência e com as providências para a repatriação, do qual constarão
o prazo, o local e as condições de estada do impedido ou clandestino, sem prejuízo de eventual
autuação por transporte de viajante sem a regular documentação.
Art. 17. A entrada condicional do viajante impedido de ingressar no território nacional por
motivo de emergência de saúde pública deverá ser precedida de autorização formal do Ministério da
Saúde.
Subseção II
Da Admissão Excepcional
Art. 18. A admissão excepcional no país poderá ser autorizada à pessoa que, de posse de
documento de viagem válido, enquadre-se em uma das seguintes hipóteses previstas no art. 174 do
Decreto nº 9.199, de 2017, quais sejam:
I - não possua visto ou seja titular de visto cujo prazo de validade tenha expirado;
II - seja titular de visto emitido com erro ou omissão;
III - tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do país por
período superior a dois anos e detenha condições objetivas para a concessão de nova
autorização de residência;
IV - seja criança ou adolescente desacompanhado do responsável legal e sem
autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento
de viagem que portar, hipótese em que haverá encaminhamento ao Conselho Tutelar
ou, se necessário, a instituição indicada pela autoridade competente; e
V - outras situações emergenciais, caso fortuito ou força maior.
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I, II e V do caput, o prazo da admissão excepcional
será de até oito dias.
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§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do caput, o prazo da admissão excepcional
será de até trinta dias.
Art. 19. A admissão excepcional poderá ser solicitada à Polícia Federal pelo Ministério das
Relações Exteriores por meio de requerimento dirigido ao chefe da unidade da fiscalização migratória,
podendo estar embasada em pedido de representação diplomática do país de nacionalidade da pessoa
ou de órgão da administração pública.
Art. 20. Compete ao chefe da unidade da fiscalização migratória ou autoridade superior a
decisão quanto à admissão excepcional, vedada a delegação desta competência.
Subseção III
Da Viagem Contínua Interrompida
Art. 21. Quando a viagem contínua do tripulante ou passageiro tiver que ser interrompida por
motivo de força maior, deverá ser exigida do transportador, ou de seu agente, informação do fato por
escrito.
Parágrafo único. Procedentes os motivos apresentados, o responsável pela área do controle
migratório local, registrando justificativa no STI, poderá permitir o desembarque de tripulante ou
passageiro, mediante Termo de Responsabilidade firmado pelo transportador ou por seu agente,
conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF, determinando o local em que o viajante deva
permanecer e as condições a serem observadas por ele e pelo transportador, não devendo o prazo de
estada exceder ao estritamente necessário ao prosseguimento da viagem.
Art. 22. O desembarque por motivo de emergência em saúde pública deverá ser precedido de
manifestação formal do Ministério da Saúde, não se configurando essa hipótese em caso de
emergências médicas de outra natureza, observando-se, em qualquer caso, o disposto no artigo
anterior.
Seção III
Da Prorrogação e Redução do Prazo de Estada
Art. 23. As prorrogações de prazos de estada de visitante no território nacional deverão ser
lançadas no STI.
Art. 24. Nas prorrogações de prazos de estada de visitantes será observado o seguinte:
I - serão admitidas múltiplas prorrogações do prazo de estada no território nacional, as
quais não poderão ser superiores a noventa dias e deverão observar o prazo de estada
limite de cento e oitenta dias por ano migratório, conforme especificado nos arts. 9º e
10 deste normativo;
II - a contagem do novo prazo será considerada a partir da data de vencimento do prazo
de estada anteriormente concedido;
III - as estadas concedidas aos visitantes detentores de visto de visita emitido para a
realização de atividades artísticas ou desportivas, para realização de auditoria e de
consultoria, ou para atuação como marítimo, nos termos do § 7º do art. 29 do Decreto
nº 9.199, de 2017, são limitadas ao prazo concedido na entrada, de até noventa dias,
sendo improrrogável a cada ano migratório; e
IV - o prazo de estada não pode ser prorrogado caso a solicitação de prorrogação ocorra
após o vencimento do prazo anterior.
240

Art. 25. O prazo de estada do visitante poderá ser reduzido, a qualquer tempo, mediante
despacho fundamentado do chefe da unidade da fiscalização migratória, competência que pode ser
delegada, devendo do fato ser cientificado o viajante, registrando-se tal alteração no STI.
Seção IV
Da Saída
Art. 26. No ato de saída de pessoa no território nacional, será exigida a apresentação do
documento de viagem, devendo-se:
I - conferir se o documento de viagem apresentado pertence ao portador, se está válido
e se é autêntico, não havendo indícios de irregularidades no documento, bem como se
é padrão da Organização Internacional da Aviação Civil - OACI, no caso de passaporte;
II - incluir no STI o identificador do transporte, que deverá ser padronizado,
observando:
a) no caso de aeronaves empregadas no transporte comercial de passageiros, o
identificador do voo utilizado pela empresa aérea;
b) no caso de aeronaves de Estado ou particulares, o prefixo identificador;
c) no caso de embarcações de turismo, comerciais, de Estado ou particulares, o
nome identificador; e
d) no caso de veículo automotor, os dados da placa;
III - submeter o documento de viagem que possua MRZ ou outro elemento de
conferência e dados ao equipamento de leitura do STI;
IV - inserir dados manualmente no STI caso o documento de viagem não seja
identificado pela leitora, não possua MRZ ou não seja realizada por meio mais eficaz;
V - feita a captura mecânica ou manual dos dados do documento de viagem, informar
no STI os dados referentes à classificação do visitante ou imigrante, o número do RNM
e a validade da CRNM, quando for o caso;
VI - se for observado no STI que o visitante ou imigrante excedeu o prazo legal de
estada no território nacional:
a) verificar se o documento de viagem ou cartão de entrada e saída, se houver,
contém prorrogação de prazo não inserida no STI, caso em que registrará o
movimento migratório de saída, justificando, obrigatoriamente, essa
circunstância no sistema; e
b) em caso de excesso de prazo de estada, suspender o atendimento no sistema
e encaminhar o visitante ou imigrante para fins de autuação prevista no art. 109,
inciso II, da Lei nº 13.445, de 2017, e conclusão do atendimento;
VII - se for observado no STI que o visitante ou imigrante não possui registro de entrada
no território nacional:
a) verificar em seu documento de viagem ou cartão de entrada e saída, se houver,
se há aposição de carimbo de controle migratório de entrada, caso em que,
constatada a regularidade do prazo legal de estada e a omissão na realização do
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controle de entrada, será registrado o movimento migratório de saída,
justificando tal circunstância no STI; e
b) no caso de não ser comprovada sua entrada legal no território nacional,
suspender o atendimento e encaminhar o visitante ou imigrante para autuação
prevista no art. 109, incisos I ou VII da Lei nº 13.445, de 2017, e conclusão do
atendimento;
VIII - o portador de visto temporário ou de autorização de residência deferida que não
tenha se registrado dentro do prazo legal, previsto, conforme o caso, no art. 64 ou no
art. 66 do Decreto nº 9.199, de 2017, será autuado pela infração do art. 109, inciso III
ou do IV, da Lei nº 11.445, de 2017;
IX - ao constatar algum tipo de ocorrência ou impedimento legal constante de sistema
de alertas e restrições utilizado pela Polícia Federal, suspender o procedimento a fim de
que sejam adotadas as providências cabíveis, de acordo com a natureza da ocorrência;
X - caso o impedimento referido no inciso anterior consista em registro de mandado de
prisão em aberto, serão adotadas as medidas pertinentes, estabelecidas na Instrução
Normativa nº 139-DG/PF, de 2018 ou ato normativo que venha a substituí-la;
XI - na hipótese de constatação de inconsistência ou desatualização em registro
constante de sistema de alertas e restrições utilizado pela Polícia Federal, inclusive em
registro referente a mandado de prisão, o servidor deverá proceder, motivadamente, ao
saneamento ou à atualização do registro, se permitido pelo sistema; além disso, se
pertinente, deve providenciar comunicação à unidade responsável pela inserção do
registro para cientificá-la da desconformidade, bem como, caso não tenha sido possível
providenciar o saneamento ou atualização do registro por limitação do sistema, para
que essa unidade o faça;
XII - em caso de prisão realizada após o controle migratório, registrar no STI o
movimento “preso”; e
XIII - nos casos de visitante ou imigrante notificado a deixar o país, repatriando,
deportando, expulsando ou extraditando, informar a classificação correspondente no
carimbo de controle migratório e no STI.
Parágrafo único. É de competência exclusiva do servidor, administrativo ou policial, a
lavratura dos autos de infração e de notificação estabelecidos na Lei nº 13.445, de 2017 e no Decreto
nº 9.199, de 2017.
Art. 27. No ato de saída de brasileiros do território nacional será exigida a apresentação de
documento de viagem, bem como serão observados os procedimentos descritos nos incisos I, II, III,
IV, IX, X, XI e XII do artigo anterior.
Art. 28. Na saída de crianças e adolescentes brasileiros do território nacional, incluindo as com
dupla nacionalidade, deverá ser observada a legislação interna pertinente, bem como as normas
emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça e as orientações da CGPI/DIREX/PF sobre a matéria.
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CAPÍTULO II
DO CONTROLE MIGRATÓRIO NOS PONTOS DE FISCALIZAÇÃO AÉREA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 29. Aplicam-se às ações de controle migratório nos pontos de fiscalização aérea, além do
previsto no Capítulo I deste normativo, as disposições do presente capítulo.
Art. 30. Nos pontos de fiscalização aérea, o controle migratório será realizado:
I - em se tratando de entrada, no aeroporto do local de destino de passageiros e
tripulantes ou, ocorrendo transformação do voo internacional em doméstico, no lugar
onde se der essa transformação; e
II - em se tratando de saída, no aeroporto internacional do local de embarque ou,
ocorrendo transformação do voo doméstico em internacional, no lugar onde se der essa
transformação.
Art. 31. Os seguintes dados deverão ser exigidos do transportador, por escrito, nos aeroportos
de escala e destino, além do nome da empresa, número do voo ou matrícula da aeronave:
I - na chegada, rota e número de tripulantes e passageiros para desembarque e em
trânsito; e
II - na partida, rota e número de tripulantes e passageiros para embarque e em trânsito.
Art. 32. Em caso de escala ou conexão em território nacional, desde que não se ausente da área
de trânsito internacional do ponto de controle, do viajante não se exigirá a apresentação de visto.
§ 1º Em caso de passageiros em trânsito que, de forma imprevista, necessitem pernoitar na
localidade devido a cancelamento ou atraso de voo, o responsável pela área do controle migratório
local poderá permitir que deixem o aeroporto para os fins de buscar acomodação, sob responsabilidade
da companhia aérea.
§ 2º Nos casos do parágrafo anterior, deverá ser assinado Termo de Responsabilidade firmado
pelo transportador ou por seu agente, conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF,
juntando-se lista de passageiros em trânsito, fornecida pelo transportador, contendo número do voo,
nomes, nacionalidade e números dos documentos de viagem, registrando-se os viajantes no STI com
a classificação correspondente.
Seção II
Dos Tripulantes Aéreos
Art. 33. O Certificado de Membro de Tripulação - CMC ou licença válida serão aceitos para a
admissão temporária do tripulante aéreo, no exercício de tal atividade, não sendo, neste caso, exigível
passaporte ou visto consular.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao tripulante aéreo que venha ao país na
condição de passageiro de qualquer meio de transporte para embarcar como tripulante em aeronave.
Art. 34. Para os fins do disposto no artigo anterior, serão aceitos o CMC ou licenças expedidas
por países signatários da Convenção sobre Aviação Civil Internacional ou de acordos celebrados com
o Brasil sobre a matéria, exceto em caso de nacionais de países que não dispensem aos tripulantes
aéreos brasileiros igual tratamento, conforme orientações da CGPI/DIREX/PF.
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§ 1º Caso o tripulante não possua qualquer dos documentos previstos neste artigo ou, ainda, na
hipótese prevista na parte final do caput, sendo o caso de exigência de visto, deverá ser exigido do
tripulante aéreo a apresentação de documento de viagem contendo visto de visita para a finalidade
prevista no inciso II do art. 13 da Lei nº 13.445, de 2017, negócios, devendo ser registrado no STI na
classificação “tripulante”.
§ 2º Havendo acordo de isenção de visto de visita entre o Brasil e o país de origem do tripulante
aéreo, a simples apresentação do documento de viagem válido será suficiente para permitir seu
ingresso no país sob a classificação de “tripulante”.
§ 3º O documento de viagem do tripulante aéreo não receberá o carimbo de controle migratório,
podendo ser aposto o carimbo no cartão de entrada e saída caso este seja providenciado e apresentado
pelo tripulante.
Seção III
Das Aeronaves Estrangeiras Militares e de Estado
Art. 35. O controle migratório dos passageiros e tripulantes de aeronaves estrangeiras militares
e de Estado utilizadas em finalidade não comercial será realizado em local apropriado do terminal de
passageiros ou de base aérea militar, sendo vedado o controle migratório a bordo de tais aeronaves.
Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta seção, consideram-se militares todas as
aeronaves integrantes das forças armadas estrangeiras, bem como as empregadas em missões militares
e aeronaves de Estado estrangeiro, aquelas utilizadas a seu serviço e sem finalidade comercial.
Art. 36. No controle migratório de tripulantes de aeronaves militares estrangeiras, Carteira de
Identidade Militar ou Caderneta de Inscrição e Registro - CIR serão também aceitas para a admissão
temporária no território nacional prevista na Seção II do Capítulo II.
Art. 37. No controle migratório de tripulantes de aeronaves de Estado utilizadas em finalidade
não comercial, para a admissão temporária, serão aceitos o CMC ou licenças expedidas por países
signatários da Convenção sobre Aviação Civil Internacional ou de acordos celebrados com o Brasil
sobre a matéria, exceto em caso de nacionais de países que não dispensem aos tripulantes aéreos
brasileiros igual tratamento.
Art. 38. No controle migratório de tripulantes de aeronaves de Estado, o chefe da unidade da
fiscalização migratória poderá admitir procedimento de controle diferenciado para dignitários e seus
familiares.
Seção IV
Do Impedimento em Aeroportos
Art. 39. O transportador aéreo será comunicado, imediatamente, a respeito do impedimento de
entrada de seu passageiro no país, formalizando-se, em seguida, tal comunicação.
Parágrafo único. Será entregue ao transportador aéreo uma cópia do Termo de Impedimento,
conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF.
Art. 40. O impedido ficará sob a custódia e os cuidados do transportador aéreo, o qual será
responsável pela sua pronta remoção para o país de procedência ou para o país em que o passageiro
seja admitido.
Art. 41. Quando houver indícios de que o impedido possa oferecer resistência a sua remoção,
deve-se informar ao transportador aéreo tal circunstância, por meio do Termo de Avaliação de Risco,
conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF, com a máxima antecedência possível à saída
prevista, de modo que o transportador possa adotar precauções para garantir a segurança do voo.
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Art. 42. Em caso de impedimento motivado pela utilização de documento de viagem
supostamente falso ou de terceiro, será efetuada a retenção do documento e expedida uma Carta de
Cobertura, conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF.
Parágrafo único. A Carta de Cobertura, o documento de viagem retido e cópia do Termo de
Impedimento serão entregues ao transportador aéreo, que será responsável por entregá-los às
autoridades competentes do país de destino.
Art. 43. No caso de perda ou destruição do documento de viagem, deverá ser entregue uma
cópia do Termo de Impedimento e da Carta de Cobertura ao transportador aéreo responsável pela
retirada do impedido do território nacional, conforme modelos disponibilizados pela
CGPI/DIREX/PF.
CAPÍTULO III
DO CONTROLE MIGRATÓRIO NOS PONTOS DE FISCALIZAÇÃO TERRESTRE
Seção I
Disposições Gerais
Art. 44. Aplicam-se às ações de controle migratório nos pontos de fiscalização terrestre, além
do previsto no Capítulo I deste normativo, as disposições do presente capítulo.
Seção II
Do Fronteiriço
Art. 45. Ao residente fronteiriço poderá ser permitida entrada em município fronteiriço
brasileiro por meio da apresentação do documento de viagem válido ou da carteira de identidade
expedida por órgão oficial de identificação do país de sua nacionalidade.
Parágrafo único. O residente fronteiriço que pretenda exercer atos da vida civil em município
fronteiriço, inclusive atividade laboral e estudo, será registrado pela Polícia Federal e receberá a
Carteira de Registro Nacional Migratório - Fronteiriço, que o identificará e caracterizará sua condição.
Seção III
Do Tripulante Terrestre
Art. 46. A Carteira de Tripulante Terrestre, expedida por país signatário do Acordo sobre
Transporte Internacional Terrestre - ATIT em favor de seus tripulantes terrestres nacionais,
naturalizados ou estrangeiros residentes permanentes, conferirá ao seu titular prazo de estada pelo
período que permaneça o veículo em que viaja no território nacional.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, enquanto não for iniciada a expedição
da Carteira de Tripulante Terrestre pelo país signatário do ATIT será aceito passaporte ou documento
de viagem equivalente.
Art. 47. Em caso de força maior e a pedido da empresa transportadora ou de seus representantes
legais, a estada do tripulante terrestre poderá ser prorrogada pelo prazo considerado necessário à
solução do problema.
Art. 48. As companhias, empresas, agências ou sociedades proprietárias, consignatárias ou
exploradoras de meios de transporte serão responsáveis pelos gastos decorrentes da manutenção e da
retirada compulsória do território nacional dos tripulantes dos veículos de transporte internacional
terrestre.
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CAPÍTULO IV
DO CONTROLE MIGRATÓRIO NOS PONTOS DE FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E
LACUSTRE
Seção I
Disposições Gerais
Art. 49. Para os fins desta Instrução Normativa, são adotados os seguintes conceitos:
I - navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos ou pontos do território
brasileiro;
II - navegação de longo curso é aquela realizada entre portos estrangeiros e portos
brasileiros;
III - cruzeiro marítimo é a prestação de serviços de transporte, hospedagem,
alimentação, entretenimento e visitação de locais turísticos, sendo realizada por
embarcações de turismo, partindo ou chegando em portos ou pontos de controle
brasileiro ou, ainda, deslocando-se por águas territoriais nacionais;
IV - embarcação de pesca é toda aquela que se destina, com objetivos comerciais, à
operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos
pesqueiros; e
V - embarcações ou plataformas estrangeiras, entre outras, aquelas utilizadas em
navegação de apoio marítimo, de exploração ou prospecção, navegação de cabotagem,
levantamento geofísico, dragas e embarcações de pesca.
Art. 50. Como atividade de segurança marítima e portuária, será exigida, do transportador ou
de seu representante legal, a apresentação do seguinte nos pontos de fiscalização marítima, fluvial ou
lacustre:
I - lista de tripulantes e respectivos familiares, integrantes do estafe e passageiros, com
nome, nacionalidade, sexo, data de nascimento, tipo, número e validade do documento
de viagem;
II - declaração a respeito da existência de clandestino a bordo;
III - declaração de tripulantes, estafes e passageiros que irão embarcar e desembarcar;
e
IV - solicitação de autorização à Polícia Federal para acesso ou embarque de quaisquer
pessoas não mencionadas nos incisos I e III.
Art. 51. A unidade responsável pela segurança marítima e portuária do primeiro ponto de
atracação deverá enviar o roteiro da viagem para as unidades da Polícia Federal responsáveis pelos
demais pontos de atracação da embarcação, para conhecimento e eventuais providências.
Art. 52. Será exigida, do transportador ou de seu representante legal, comunicação sobre
qualquer embarque ou desembarque ocorrido nos portos intermediários.
Art. 53. Taxa de fiscalização de embarcações em viagem de curso internacional, a que se refere
o inciso VI do art. 2º da Lei Complementar nº 89, de 18 de fevereiro de 1997, será cobrada no primeiro
porto de entrada e também no último porto de saída do país.
Art. 54. Aplicam-se às ações de controle migratório nos pontos de fiscalização marítima,
fluvial e lacustre, além do previsto no Capítulo I deste normativo, as disposições do presente capítulo.
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Art. 55. Nos pontos de fiscalização migratória marítima, fluvial e lacustre, o controle
migratório será realizado a bordo da embarcação:
I - no porto de entrada da embarcação no território nacional; e
II - no porto de saída da embarcação do território nacional.
§ 1º O controle migratório poderá ser realizado em terminal portuário sempre que essa estrutura
se mostrar mais adequada, a critério da autoridade migratória competente.
§ 2º O controle migratório de navios de turismo poderá ser feito em águas territoriais nacionais.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o controle migratório poderá ser realizado a bordo, previamente à
chegada do navio no primeiro porto de atracação no país, oportunidade na qual os servidores
designados embarcarão no local de eventual parada técnica ou fundeio.
§ 4º Não sendo viável o embarque na forma prevista no § 3º, o controle migratório poderá ser
efetuado a bordo do navio, durante a viagem entre a primeira e a segunda localidade de atracação e,
por ocasião da saída da embarcação do país, entre o penúltimo e o último porto de atracação.
§ 5º As embarcações de turismo, seus respectivos passageiros e tripulantes terão prioridade de
atendimento.
§ 6º Excepcionalmente, o controle migratório poderá ser realizado no local onde o navio esteja
fundeado, mediante solicitação formal do transportador ou de seu representante legal, desde que haja
motivo comprovado que impeça a atracação.
§ 7º O controle migratório deverá ser efetuado ainda que não haja o desembarque de
passageiros, estafes e tripulantes.
Art. 56. A unidade responsável pelo controle migratório do primeiro ponto de atracação do
navio deverá solicitar ao armador ou a seu agente marítimo que comunique a chegada do navio com
antecedência mínima de trinta dias, informando o roteiro completo da viagem (locais de atracação e
fundeio), bem como que forneça a lista de passageiros, estafe e tripulantes (nome, nacionalidade, sexo,
número e data de validade do documento de viagem) com antecedência de dez dias úteis, para adoção
das providências operacionais relativas à fiscalização migratória, inclusive consultas em sistemas
visando a identificar eventuais causas de impedimentos de entrada no país, alertas e restrições em geral
(como ao Sistema de Tráfego Internacional Módulo Alertas e Restrições - STI/MAR e a outros
sistemas disponíveis).
§ 1º A providência prevista no caput, no que tange à entrega prévia de lista de passageiros,
estafe e tripulantes com vistas à realização de consultas, poderá ser feita pelo uso de sistemas
informatizados ou meio mais eficiente para obtenção dos dados.
§ 2º Em caso de navios cargueiros, os prazos citados no caput serão de setenta e duas horas de
antecedência da chegada da embarcação.
Art. 57. Como atividade de controle migratório, nos pontos de fiscalização serão exigidos:
I - carteira internacional de marítimo emitida nos termos da Convenção da Organização
Internacional do marítimo que ingressar no país em viagem de longo curso ou em
cruzeiros marítimos ou fluviais pela costa brasileira, para estadas de até cento e oitenta
dias a cada ano migratório;
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II - passaporte com visto temporário de trabalho, previsto no inciso I do art. 14 da Lei
nº 13.445, de 2017, caso não se enquadre na hipótese anterior e esteja a bordo de:
a) embarcação de bandeira brasileira, independentemente do prazo;
b) embarcação estrangeira de cruzeiros marítimos ou fluviais e a permanência
for por prazo superior a cento e oitenta dias a cada ano migratório; e
c) outras embarcações ou plataformas não mencionadas nas alíneas “a” e “b” e
a permanência for por prazo superior a noventa dias a cada ano migratório;
III - carteira de identidade dos países signatários do Acordo de Facilitação do Trânsito
Vicinal do Mercosul e Associados; e
IV - de passageiros: documento de viagem válido com visto consular, quando exigível.
§ 1º Considera-se válida, para isenção de visto, a carteira de identidade de marítimo expedida
por país signatário de Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre a matéria.
§ 2º Para aplicação das hipóteses de isenção de visto mencionadas neste artigo, a carteira de
identidade de marítimo mencionada no parágrafo anterior poderá ser substituída por passaporte que
atribua a condição de marítimo a seu titular, desde que este seja expedido por país signatário de
Convenção da OIT sobre a matéria.
§ 3º Não será permitida a descida a terra do tripulante marítimo embarcado em navio em
viagem de longo curso, portador de carteira de identidade de marítimo expedida por país não signatário
de Convenção da OIT sobre a matéria, podendo o tripulante permanecer a bordo, com registro no STI
do impedimento, com justificativa.
§ 4º As restrições previstas no parágrafo anterior não se aplicam ao tripulante que, embora
portador de carteira de identidade de marítimo expedida por país não signatário de Convenção da OIT,
apresente documento de viagem válido e visto, quando exigível.
§ 5º O prazo de estada de tripulantes ou integrantes de estafe estrangeiros previsto no inciso I
deste artigo não será prorrogável quando concedido pelo tempo máximo permitido, de cento e oitenta
dias a cada ano migratório;
§ 6º A prorrogação do prazo de estada de tripulantes ou integrantes de estafe estrangeiros
previsto no inciso I deste artigo será permitida pelos dias que faltam para completar esse prazo, que é
de cento e oitenta dias.
§ 7º Nos casos em que houver um elevado número de marítimos estrangeiros impedidos por
embarcação, verificada a mesma razão para o impedimento, após entrevista individualizada e
observados os critérios de conveniência e oportunidade, poderá ser utilizado o modelo de Termo de
Impedimento para pessoas no mesmo transporte com igual fundamento para impedimento, conforme
modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF, em substituição ao modelo referente ao impedimento
de apenas uma pessoa.
Art. 58. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente
no mar territorial brasileiro.
§ 1º A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem
ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida.
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§ 2º A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em
que tais procedimentos constituam incidentes comuns de navegação ou que sejam impostos por
motivos de força maior ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas ou a
navios em perigo ou em dificuldade grave.
§ 3º Não será realizado o controle migratório de passageiros, tripulantes e estafes de navios em
passagem inocente nas hipóteses do § 2º, exceto quando houver necessidade de descida de pessoas a
terra ou subida a bordo do navio.
Art. 59. As atividades de controle migratório não excluem a responsabilidade pelas demais
atribuições da Polícia Federal no ambiente portuário.
Seção II
Do Tripulante Marítimo
Art. 60. A carteira de identidade de marítimo emitida nos termos da Convenção da OIT,
apresentada em conjunto com documento de viagem válido, será aceita para permitir a entrada
temporária de tripulante marítimo no território nacional pelo período de até cento e oitenta dias na
hipótese de o marítimo ingressar no país em viagem de longo curso ou em cruzeiros marítimos ou
fluviais pela costa brasileira.
Art. 61. A documentação mencionada no artigo anterior também será aceita para permitir a
entrada de tripulante marítimo no território nacional por outra via, com a finalidade comprovada de:
I - embarque em seu navio ou transferência para outro navio; e
II - trânsito para embarque no seu navio em outro país ou para a sua repatriação.
Art. 62. Na concessão do prazo de estada do marítimo no território nacional, o agente de
controle migratório fixará período de cento e oitenta dias, salvo motivo que justifique a sua redução;
Art. 63. Na hipótese de o marítimo, ao ingressar no país, não se enquadrar no disposto no art.
58, deverá possuir visto temporário, se estiver a bordo de:
a) embarcação de bandeira brasileira, independentemente do prazo;
b) embarcação estrangeira de cruzeiros marítimos ou fluviais e a permanência
for por prazo superior a cento e oitenta dias a cada ano migratório; e
c) outras embarcações ou plataformas não mencionadas nas alíneas “a” e “b” e
a permanência for por prazo superior a noventa dias a cada ano migratório.
Seção III
Das Embarcações Estrangeiras de Guerra e de Estado
Art. 64. Não se realizará controle migratório a bordo de embarcações de guerra ou navios de
Estado estrangeiro utilizados para fins não comerciais.
§ 1º Considera-se embarcação de guerra aquela pertencente às forças armadas de um Estado,
que ostente sinais exteriores próprios de navios de guerra da sua nacionalidade, sob o comando de um
oficial, cujo nome figure na lista de oficiais ou documento equivalente, estando a tripulação submetida
às regras da disciplina militar.
§ 2º Considera-se embarcação de Estado utilizada para fins não comerciais aquela destinada à
execução de serviço público civil, tais como navios alfandegários, navios-farol, navios de saúde e
navios de transporte de chefes de Estado.
249

Art. 65. O controle migratório de embarcações de guerra ou de Estado estrangeiro utilizadas
para fins não comerciais somente será realizado quando houver embarque e desembarque de
tripulantes e passageiros.
Art. 66. O embarque e desembarque de navio de guerra e de navio de Estado estrangeiro
utilizado em finalidade não comercial deverão ser precedidos de comunicação formal, dirigida à
Polícia Federal pela representação diplomática respectiva ou pelo Comando da Marinha, para a
realização em terra dos procedimentos de controle migratório e acesso ao porto.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo serão também aceitos do tripulante
militar a Carteira de Identidade Militar ou a Caderneta de Inscrição e Registro - CIR.
Seção IV
Do Clandestino a Bordo de Embarcações
Art. 67. Comunicada ou constatada a presença de clandestino a bordo de embarcações, o
controle migratório deverá adotar, inicialmente, as seguintes providências:
I - realizar as oitivas do comandante da embarcação e do clandestino em Termo de
Declarações, colhendo informações referentes ao local de embarque do clandestino, sua
qualificação completa, seu comportamento a bordo, dentre outros dados julgados úteis;
II - realizar identificação datiloscópica e fotográfica do clandestino;
III - colher a assinatura do representante do agente transportador no Termo de
Responsabilidade adequado, conforme o disposto nos arts. 66 e 67; e
IV - adotar as providências dispostas no inciso XVIII do art. 5º desta Instrução
Normativa, referentes à lavratura de Termo de Impedimento e inclusão de dados no
STI.
Parágrafo único. A oitiva do comandante poderá ser suprida por relatório detalhado por ele
assinado e que seja traduzido, contendo as informações referidas no inciso I.
Art. 68. Havendo condições de saída do país na mesma embarcação, o clandestino prosseguirá
viagem, devendo ser lavrado Termo de Responsabilidade firmado pelo comandante da embarcação,
conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF, e informada a representação diplomática do
país da nacionalidade declarada pelo clandestino.
Art. 69. Na impossibilidade de saída imediata do clandestino do território nacional, deverá ser
observado o disposto na Subseção I da Seção II do Capítulo I desta Instrução Normativa (Da Entrada
Condicional de Impedidos e Clandestinos), inclusive a assinatura do Termo de Compromisso,
conforme modelo disponibilizado pela CGPI/DIREX/PF.
CAPÍTULO V
DO CARIMBO DE CONTROLE MIGRATÓRIO
Art. 70. As especificações do carimbo de controle migratório e sua utilização observarão o
padrão definido pela CGPI/DIREX/PF, unidade responsável por confeccionar e distribuir o material a
pedido das unidades.
Art. 71. Caberá ao responsável pelo controle migratório local disciplinar a entrega, mediante
formalização de cautela, e a utilização do carimbo, promovendo a identificação do respectivo usuário.
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Art. 72. Os carimbos de controle migratório danificados ou inservíveis em decorrência do
desgaste serão encaminhados à CGPI/DIREX/PF para reparos ou substituição.
Parágrafo único. Os carimbos enviados à CGPI/DIREX/PF serão destruídos após o prazo de
dois anos do recebimento, salvo em caso de comunicação da existência de procedimento
administrativo, inquérito policial ou ação judicial que justifique a necessidade de realização de exames
periciais, sendo, nesses casos, encaminhados ao demandante.
Art. 73. A CGPI/DIREX/PF não manterá em suas dependências carimbos que sejam objeto de
procedimentos.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 74. O cartão de entrada e saída poderá ser utilizado para registro do tráfego internacional
nas seguintes situações:
I - na entrada do brasileiro, visitante ou migrante no território nacional portando
documento de viagem que não disponha de campo para a aposição de carimbo
migratório, tais como cédula de identidade ou outros tipos de documentos admitidos
pela legislação, podendo, o formulário, ser providenciado e apresentado pelo viajante
no ponto de controle migratório; e
II - como plano de contingência à indisponibilidade de equipamentos de utilização do
STI ou se a entrada se der em ponto de fiscalização que não disponha desses
equipamentos, casos em que será disponibilizado ao viajante, que deverá preenchê-lo e
apresentá-lo em duas vias, sendo a primeira retida pelo controle e, a segunda, restituída
ao imigrante, com a aposição do carimbo de controle migratório (em ambas), devendo
ser preenchidos todos os seus campos de inserção de dados, cujos dados do movimento
migratório serão inseridos manualmente no STI, assim que possível, pela unidade
vinculada ao respectivo ponto de controle migratório.
Parágrafo único. O visitante ou imigrante não será autuado se não apresentar o cartão de
entrada e saída, realizando-se os procedimentos de controle migratórios com os dados existentes no
STI, inclusive para constatação das infrações previstas na Lei nº 13.445, de 2017.
Art. 75. A Polícia Federal disponibilizará no seu sítio eletrônico na internet formulário do
cartão de entrada e saída, visando à sua confecção pelo próprio viajante, quando de seu interesse para
apresentação em ponto de controle migratório na hipótese descrita no inciso I do art. 74.
Art. 76. O cartão de entrada e saída e o carimbo de controle migratório poderão ser substituídos
por registro eletrônico ou por outro meio mais eficaz, que podem ser estabelecidos pela
CGPI/DIREX/PF mediante orientação uniforme para todos os pontos de controle migratório.
Art. 77. Para os fins desta Instrução Normativa, a depender da vinculação do ponto de controle
migratório, entende-se como chefe da unidade de fiscalização migratória:
a) o chefe de Delegacia de Polícia de Imigração;
b) o chefe de Delegacia Descentralizada; e
c) o chefe de Delegacia Especial no Aeroporto Internacional.
Art. 78. Em procedimentos de controle migratório abordados nesta Instrução Normativa, o
recurso de decisão proferida pelo chefe da unidade da fiscalização migratória será dirigido ao Delegado
Regional Executivo da respectiva Superintendência da Polícia Federal.
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Parágrafo único. A decisão em grau recursal não será passível de novo recurso administrativo.
Art. 79. Nos pontos de fiscalização migratória, o traje para a realização do controle pelos
servidores será o uniforme da Polícia Federal, nos termos regulamentados pela instituição e adequado
às condições climáticas locais.
Parágrafo único. Será facultado o uso de terno e gravata para os homens e traje social
equivalente para as mulheres, a critério do chefe da unidade de fiscalização migratória.
Art. 80. O embarque e desembarque internacional de restos mortais humanos - não restando
providências relacionadas ao controle migratório - estarão submetidos a:
I - procedimentos do Ministério da Saúde, no que tange à fiscalização sanitária; e
II - procedimentos da Receita Federal do Brasil, no tocante ao despacho aduaneiro.
Art. 81. Revogar, salvo o Capítulo VII, os capítulos da Instrução Normativa nº 72-DG/DPF, 5
de junho de 2013, relativo à apuração de infrações e à aplicação de penalidades.
Art. 82. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação em Boletim de
Serviço.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 198-DG/PF, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Disciplina os procedimentos de apuração de infrações e de aplicação da
penalidade de multa, estabelecidos na Lei nº 13.445, de 24 de maio de
2017, e no Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
PUBLICADA NO BS Nº 112, de 17/06/2021
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V
do art. 36 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155, de 27 de setembro
de 2018, do Ministro de Estado da Segurança Pública, publicada na seção 1 do Diário Oficial da União
nº 200, de 17 de outubro de 2018; resolve:
Art. 1º Disciplinar os procedimentos de apuração de infrações e de aplicação da penalidade de
multa, estabelecidos nos seguintes normativos:
I - na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017; e
II - no Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
CAPÍTULO I
DA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES
Art. 2º As infrações previstas no art. 109 da Lei nº 13.445, de 2017, punidas com imposição
de multa, serão apuradas em processo administrativo, que terá por base o Auto de Infração,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 3º O Auto de Infração será elaborado no Sistema de Tráfego Internacional - STI e deve:
I - relatar circunstanciadamente, a infração, sua fundamentação e a penalidade aplicada;
e
II - indicar o endereço de correio eletrônico e, sempre que possível, o CPF ou o CNPJ
do autuado.
§ 1º Depois de assinado pelo servidor que o lavrar, o auto será submetido à assinatura do
infrator ou de seu representante legal que estiver acompanhando o ato.
§ 2º Se o infrator ou seu representante legal não puder ou não quiser assinar o auto, o fato será
nele certificado, colhendo-se assinatura de duas testemunhas.
§ 3º Lavrado o Auto de Infração, o infrator será considerado notificado para apresentar defesa
no prazo de dez dias.
§ 4º O Auto de Infração conterá termo denominado Termo de Ciência, em que o notificado
deverá informar o endereço de correio eletrônico pelo qual irá receber as comunicações e demais
notificações no âmbito do procedimento administrativo então instaurado.
§ 5º O responsável pela lavratura do Auto de Infração deverá informar ao autuado o endereço
de correio eletrônico para o qual poderá ser enviada a defesa.
§ 6º O infrator que, regularmente notificado, não apresentar defesa será considerado revel.
Art. 4º Após a elaboração no STI e assinado o Auto de Infração, o documento deve ser inserido
no Sistema Eletrônico de Informações - SEI da Polícia Federal.
253

Parágrafo único. Poderá ser disponibilizado acesso externo ao interessado que tiver fornecido
endereço eletrônico.
Art. 5º A infração deverá ser registrada no STI logo após a lavratura, a título de alerta,
utilizando-se o código correspondente.
Art. 6º O infrator — por meios próprios ou por meio de defensor constituído — poderá:
I - apresentar defesa no prazo estabelecido no § 3º do art. 3º; e
II - fazer uso dos meios e dos recursos admitidos em direito.
§ 1º A defesa poderá ser apresentada:
I - no protocolo de qualquer unidade da Polícia Federal, indicando a unidade que
efetuou a autuação, para a qual deverá ser enviada via SEI; ou
II - por meio eletrônico, para o endereço institucional da unidade responsável.
§ 2º Na hipótese do inciso II do § 1º, a unidade para a qual foi enviado o correio eletrônico
contendo a defesa deverá confirmar seu recebimento.
Art. 7º Encerrado o prazo estabelecido no § 3º do art.3º, o processo será julgado, em decisão
fundamentada, que poderá manter, desconstituir ou reduzir a penalidade.
§ 1º A decisão será publicada em sítio eletrônico próprio da Polícia Federal, devendo ser feita
de forma resumida, disponibilizando a decisão integral ao interessado.
§ 2º Havendo endereço eletrônico do interessado, além da publicação, será feita comunicação
por mensagem eletrônica.
Art. 8º Caberá recurso da decisão mencionada no art. 7º no prazo de dez dias, contado da data
da publicação da decisão, com efeito devolutivo.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, não
reconsiderando no prazo de cinco dias, encaminhará à instância imediatamente superior para decisão.
Art. 9º A decisão do recurso poderá, de forma fundamentada, manter a multa, desconstituir ou
diminuir a seu valor.
§ 1º A decisão será publicada em sítio eletrônico próprio da Polícia Federal.
§ 2º Havendo endereço eletrônico do interessado, além da publicação, será feita comunicação
por mensagem eletrônica.
Art. 10. Alterando-se o valor da multa em razão de julgamento de defesa ou de recurso, deverá
ser gerada nova Guia de Recolhimento da União - GRU com o valor final imposto.
§ 1º O infrator deverá realizar o pagamento da multa no prazo de trinta dias, contado da data
da decisão definitiva prevista no art. 9º.
§ 2º Os juros e a correção monetária só correrão trinta dias após a data da decisão definitiva.
Art. 11. Depois de encerrado, o processo com decisão final com aplicação de multa deverá ser
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para apuração de débito e inscrição em dívida
ativa se o pagamento da multa não for efetuado no prazo estabelecido no artigo anterior.
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Parágrafo único. No caso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional negar recebimento do
processo de autuação, o mesmo deve ser arquivado, com a informação da recusa.
Art. 12. As instâncias de decisões proferidas no processo administrativo disciplinado nesta
instrução normativa se esgotam da seguinte forma:
I - nas autuações aplicadas em função do controle migratório ou do registro de
imigrantes, o julgamento previsto no art. 7º caberá ao servidor responsável pelo controle
migratório ou pela unidade de atendimento, e eventual recurso será julgado pelo chefe
da delegacia; ou
II - nas autuações aplicadas por servidor responsável pelo controle migratório ou pela
unidade de atendimento, o julgamento previsto no art. 7º caberá ao chefe da delegacia,
e eventual recurso será julgado pelo delegado regional executivo.
§ 1º O chefe da delegacia poderá indicar servidor para executar a tarefa de responsável pelo
controle migratório ou pela unidade de atendimento para efeito dos incisos I e II do caput.
§ 2º Se a unidade não tiver servidor responsável formalmente designado conforme o § 1º, o
chefe da delegacia será o responsável.
Art. 13. A saída do autuado do território nacional não interromperá a tramitação do processo
de apuração da infração.
Art. 14. O processo de apuração de infração, salvo expressa previsão legal em contrário, deve
ser concluído antes de finalizar a tramitação de processos de autorização de residência, ficando
condicionada ao pagamento das multas aplicadas com fundamento no disposto nos seguintes
normativos:
I - na Lei nº 13.455, de 2017; e
II - no Decreto nº 9.199, de 2017.
Parágrafo único. Na hipótese acima e caso a tramitação não tenha sido obstada, a entrega da
Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM só poderá ocorrer:
I - após a desconstituição da multa; ou
II - após a quitação do débito.
CAPÍTULO II
DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA
Art. 15. A fixação do valor da multa prevista nesta instrução normativa considera a condição
econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração.
§ 1º Após os procedimentos de quantificação, a multa terá:
I - o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para infrações cometidas por pessoa física; e
II - o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o máximo de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) para infrações cometidas por pessoa jurídica, por ato infracional.
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§ 2º O concurso de infrações verificadas simultaneamente importará cumulação das sanções
cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos incisos I e II do § 1º.
Art. 16. A quantificação da multa-base considerará a condição econômica do infrator,
observando os seguintes critérios:
I - para as infrações dos incisos III e VII do art. 109 da Lei nº 13.455, de 2017, o valor
da multa será proporcional à condição do infrator, considerando quatro faixas de
rendimento familiar mensal:
a) até 3 salários mínimos;
b) de 3 a 5 salários mínimos;
c) de 5 a 10 salários mínimos;
d) de 10 a 20 salários mínimos; ou
e) superior a 20 salários mínimos;
II - para as infrações estabelecidas nos incisos II e IV do art. 109 da Lei nº 13.455, de
2017, o valor do dia-multa será proporcional à condição do infrator, conforme as faixas
de rendimento familiar mensal mencionadas no inciso I deste artigo;
III - para a infração tipificada no inciso V do art. 109 da Lei nº 13.455, de 2017, o valor
da multa por pessoa transportada será proporcional à capacidade econômica do
transportador, considerando sua classificação decorrente das seguintes faixas de receita
bruta anual:
a) microempresa;
b) empresa de pequeno porte;
c) empresa de médio porte; ou
d) empresa de grande porte; e
IV - para a infração tipificada no inciso VI do art. 109 da Lei nº 13.455, de 2017, o valor
da multa base será proporcional à capacidade econômica do transportador, conforme as
classificações mencionadas no inciso III deste artigo.
§ 1º Os valores mencionados neste artigo estão definidos no anexo desta instrução normativa.
§ 2º As faixas de rendimento pessoal mencionadas neste artigo serão autodeclaradas pelo
autuado, mas poderão ser considerados outros critérios caso haja indícios de incompatibilidade da
renda declarada com sinais de riqueza, informações em fontes abertas ou banco de dados disponíveis.
§ 3º Caso não seja possível identificar a classificação do transportador por meio de sua receita
bruta anual no momento da autuação, poderá ser estimada e adotada uma das classificações conforme
aparente capacidade operacional da empresa e valor do veículo utilizado para o transporte, justificando
no Auto de Infração.
§ 4º Na apuração da infração estabelecida no inciso V do art. 109 da Lei nº 13.455, de 2017,
caso o infrator seja pessoa física, o valor por pessoa transportada será proporcional à sua condição,
considerando as faixas de rendimento mensal previstas no inciso I deste artigo.
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§ 5º Na apuração da infração estabelecida no inciso V do art. 109 da Lei nº 13.455, de 2017,
cópia digitalizada dos atos administrativos relacionados aos passageiros que motivaram a autuação do
transportador deve ser juntada ao processo.
Art. 17. Após a quantificação do valor da multa base, na hipótese de reincidência da conduta
dentro do período de um ano da autuação anterior, o valor será majorado, obedecendo os seguintes
critérios:
I - na primeira reincidência, o valor será dobrado;
II - na segunda reincidência, o valor será triplicado;
III - na terceira reincidência, o valor será quadruplicado; e
IV - da quarta reincidência em diante, o valor será quintuplicado.
Art. 18. Fixado o valor individualizado da multa, o autuador poderá:
I - aumentar o valor da multa até o máximo previsto em lei se considerar que, em
decorrência da situação econômica do autuado, a aplicação do valor mínimo
individualizável é ineficaz; ou
II - aumentar o valor da multa até o máximo previsto em lei, considerando a gravidade
da infração, verificadas as hipóteses do art. 306 do Decreto nº 9.199, 2017.
Art. 19. Para as infrações estabelecidas nos incisos II e IV do art. 109 da Lei nº 13.455, de
2017, não tendo o autuado regularizado sua situação migratória ou deixado o país no prazo concedido,
deverá ser lavrado novo Auto de Infração, referente ao excesso de prazo adicional, contabilizando os
dias posteriores à autuação anterior, sem prejuízo do processo de deportação.
§ 1º Na hipótese do caput não cabe nova notificação para regularização migratória e aplicamse as regras de reincidência.
§ 2º Deverão ser respeitadas as fases de defesa prévia e de recurso quando da tramitação do
procedimento administrativo decorrente do novo Auto de Infração mencionado no caput.
Art. 20. Fica prescrita em 5 (cinco) anos a multa decorrente de infração ao art. 109 da Lei nº
13.445, de 2017, contados da data da lavratura do Auto de Infração.
Art. 21. A falta de pagamento da multa não obstará, por si só, o reingresso do infrator no país.
Art. 22. A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência do visitante poderá
ser convertida em redução equivalente do prazo de estada do visto de visita, na hipótese de nova
entrada no país.
§ 1º Verificando a pendência de multa anteriormente aplicada ao visitante, o responsável pelo
controle migratório deverá reduzir o prazo de estada a ser fixado nesta nova admissão, na proporção
de um dia a menos para cada dia-multa anteriormente aplicado, salvo se o viajante quitar o valor da
multa antes de finalizado o controle migratório.
§ 2º O pagamento da multa não obstará o impedimento de ingresso no país do visitante se
verificada a incidência de excesso de prazo de estada anual (ou semestral), ou qualquer outro óbice
previsto na Lei nº 13.445, de 2017, em seu regulamento ou em outros normativos aplicados à matéria
que imponha a medida restritiva.
257

§ 3º Na hipótese de negativa de pagamento da multa pendente e atingido o limite de prazo
disponível para o visitante em razão da redução prevista no caput, aquele será impedido de ingressar no
território nacional, com fundamento do inciso XI do art. 171 do Decreto nº 9.199, de 2017.
§ 4º A conversão da multa em redução de prazo de estada implica em quitação dos dias-multa
compensados.
§ 5º Realizada a conversão e remanescendo valor de multa ainda pendente, esta quantia poderá ser
objeto de nova conversão em outro ano/semestre migratório, desde que não seja alcançada pela prescrição.
Art. 23. As infrações dos incisos V e VII do art. 109 da Lei nº 13.445, de 2017, podem ser
cometidas por brasileiro ou migrante, devendo, em ambos os casos, ser lavrado o Auto de Infração
correspondente.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 24. Durante o procedimento de apuração de infração, a declaração de hipossuficiência do
migrante pode ser considerada até o julgamento de eventual recurso administrativo.
Art. 25. A condição de hipossuficiência econômica do autuado poderá:
I - fundamentar a redução do valor da multa definitiva até o mínimo previsto em lei; ou
II - dar ensejo à aplicação do previsto no § 8º do art. 312 do Decreto nº 9.119, de 2017.
Parágrafo único. Na hipótese de dúvida quanto à condição de hipossuficiência, a autoridade
competente poderá solicitar documentação complementar para fins de comprovação dessa condição.
Art. 26. O alerta de multa no STI deverá ser inativado nas seguintes hipóteses:
a) desconstituição do Auto de Infração;
b) pagamento do valor integral da multa;
c) prescrição da cobrança da multa;
d) conversão integral dos dias multa por prazo de estada em território nacional; ou
e) regularização migratória com inscrição no CPF, e encaminhamento do processo
de imposição de multa, para ser cobrada do residente devidamente identificado, para
a Procuradoria da Fazenda Nacional.
Art. 27. Aplicam-se subsidiariamente os dispositivos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao
processo administrativo de apuração de infrações administrativas e de aplicação da penalidade de multa.
Art. 28. Ficam revogados os seguintes normativos:
I - a Instrução Normativa nº 72-DG/PF, de 5 de junho de 2013, publicada no Boletim de
Serviço nº 107, de 6 de junho de 2013; e
II - a Instrução Normativa nº 91-DG/PF, de 30 de março de 2015, publicada no Boletim de
Serviço nº 61, 31 de março de 2015.
Art. 29. Esta instrução normativa entrará em vigor em 1º de novembro de 2021.
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OUTROS ATOS

PORTARIA NORMATIVA Nº 22, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre normas e procedimentos gerais de tramitação de processos
de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros e ao
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino
superior.
PUBLICADA NO DOU Nº 239, de 14/12/2016, Seção 1, Página 9
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e na Resolução CNE/CES no 3, de 22 de junho de 2016, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente
constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos
concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação e de
reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos desta
Portaria.
§ 1º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por
universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os
acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.
§ 2º Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só
poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e
avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
§ 3º A revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos em instituições estrangeiras
caracterizam função pública necessária das universidades públicas e privadas integrantes do sistema
de revalidação de títulos estrangeiros.
Art. 2º Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise
relativa ao mérito e às condições acadêmicas do curso ou programa efetivamente cursado pelo
interessado e, quando for o caso, no desempenho global da instituição ofertante, levando em
consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das
instituições e dos cursos em países distintos.
Parágrafo único. Os procedimentos de análise de que trata o caput deverão ser adotados por
todas as instituições brasileiras, observados os limites e as possibilidades de cada instituição.
Art. 3º Fica vedada a discriminação dos pedidos de revalidação ou de reconhecimento com
base no estado ou região de residência do interessado ou no país de origem do diploma.
Art. 4º As instituições revalidadoras/reconhecedoras divulgarão as normas internas em até
noventa dias, contados da publicação desta Portaria.
Art. 5º O Ministério da Educação - MEC disponibilizará plataforma, denominada Carolina
Bori, com o objetivo de subsidiar a execução e a gestão dos processos de revalidação e reconhecimento
de diplomas.
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Parágrafo único. As instituições revalidadoras/reconhecedoras, mediante adesão, poderão
adotar a Plataforma Carolina Bori nos seus processos de revalidação e reconhecimento de diplomas
expedidos por instituições estrangeiras.
CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO DA REVALIDAÇÃO E DO RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS
Art. 6º O pedido de revalidação/reconhecimento de diplomas de cursos superiores obtidos no
exterior deverá ser admitido a qualquer data pela instituição revalidadora/reconhecedora e concluído
no prazo máximo de até cento e oitenta dias.
§ 1º A instituição revalidadora deverá, dentro do prazo previsto no caput, proceder ao exame
do pedido, elaborar parecer circunstanciado, bem como informar ao requerente o resultado da análise,
que poderá ser pelo deferimento total, deferimento parcial ou indeferimento da revalidação do
diploma.
§ 2º A instituição reconhecedora deverá, dentro do prazo previsto no caput, proceder ao exame
do pedido, elaborar parecer circunstanciado, bem como informar ao requerente o resultado da análise,
que poderá ser pelo deferimento ou indeferimento do reconhecimento do diploma.
§ 3º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a apuração de
responsabilidade funcional e institucional, diretamente no âmbito da instituição ou por órgão externo
de controle da atividade pública ou de supervisão da educação superior brasileira.
§ 4º Não será considerado descumprimento do prazo mencionado no caput a interrupção do
processo de revalidação ou reconhecimento de diplomas por motivo de recesso escolar legalmente
justificado ou por qualquer condição obstativa que a instituição revalidadora ou reconhecedora não
tenha dado causa.
Art. 7º Após recebimento do pedido de revalidação ou de reconhecimento, acompanhado da
respectiva documentação de instrução, a instituição revalidadora/reconhecedora procederá, no prazo
de trinta dias, a exame preliminar do pedido e emitirá despacho saneador acerca da adequação da
documentação exigida ou da necessidade de complementação, bem como da existência de curso de
mesmo nível ou área equivalente.
§ 1º Constatada a adequação da documentação, a instituição revalidadora/reconhecedora
emitirá as guias para pagamentos das taxas incidentes sobre o pedido.
§ 2º O não cumprimento de eventual diligência destinada à complementação da instrução, no
prazo assinalado pela instituição revalidadora/reconhecedora, ensejará o indeferimento do pedido.
§ 3º A inexistência de curso de mesmo nível ou área equivalente inviabilizará a abertura do
processo e deverá ser comunicada ao requerente no prazo previsto no caput.
§ 4º O pagamento de eventuais taxas é condição necessária para abertura do processo e emissão
do número de protocolo.
§ 5º O indeferimento do pedido por quaisquer dos motivos indicados neste artigo não constitui
exame de mérito nem caracteriza a condição impeditiva de que trata o art. 51 desta Portaria.
Art. 8º É vedada a apresentação de requerimentos de revalidação ou de reconhecimento iguais
e simultâneos em mais de uma instituição revalidadora/reconhecedora.
Art. 9º Para a apresentação do pedido, o requerente deverá assinar termo de aceitação de
condições e compromissos, o qual incluirá declaração de autenticidade dos documentos apresentados,
bem como o atendimento ao disposto no artigo anterior.
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Art. 10. As taxas correspondentes à revalidação e ao reconhecimento de diplomas serão fixadas
pela instituição revalidadora/reconhecedora, considerando os custos do processo.
CAPÍTULO III
DOS DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO
Art. 11. Os diplomas de graduação obtidos no exterior serão revalidados por universidades
públicas brasileiras, regularmente credenciadas e mantidas pelo Poder Público, que tenham curso
reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.
Seção I
Da Documentação de Revalidação
Art. 12. Os requerentes deverão instruir os pedidos de revalidação com os seguintes
documentos:
I - cópia do diploma;
II - cópia do histórico escolar, no qual devem constar as disciplinas ou atividades
cursadas e aproveitadas em relação aos resultados das avaliações, bem como a
tipificação e o aproveitamento de estágio e outras atividades de pesquisa e extensão;
III - projeto pedagógico ou organização curricular do curso, indicando os conteúdos ou
as ementas das disciplinas e as atividades relativas à pesquisa e extensão, bem como o
processo de integralização do curso, autenticado pela instituição estrangeira
responsável pela diplomação;
IV - nominata e titulação do corpo docente responsável pela oferta das disciplinas no
curso concluído no exterior, autenticada pela instituição estrangeira responsável pela
diplomação;
V - informações institucionais, quando disponíveis, relativas ao acervo da biblioteca e
laboratórios, planos de desenvolvimento institucional e planejamento, relatórios de
avaliação e desempenho internos ou externos, políticas e estratégias educacionais de
ensino, extensão e pesquisa, autenticados pela instituição estrangeira responsável pela
diplomação; e
VI - reportagens, artigos ou documentos indicativos da reputação, da qualidade e dos
serviços prestados pelo curso e pela instituição, quando disponíveis e a critério do
requerente.
§ 1º Os documentos de que tratam os incisos I e II deverão ser registrados por instituição
estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de origem,
apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de Haia (Resolução CNJ no
228, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça) ou autenticado por autoridade consular
competente, no caso de país não signatário.
§ 2º No caso de cursos ou programas ofertados em consórcios ou outros arranjos colaborativos
entre diferentes instituições, o requerente deverá apresentar cópia da documentação que fundamenta a
cooperação ou consórcio, bem como a comprovação de eventuais apoios de agências de fomento
internacionais ou nacionais ao projeto de colaboração.
§ 3º No caso de dupla titulação obtida no exterior, o requerente poderá solicitar a revalidação
dos dois diplomas mediante a apresentação de cópia da documentação que comprove a existência do
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programa de dupla titulação, bem como o projeto pedagógico ou organização curricular que deu
origem à dupla titulação.
Art. 13. A instituição revalidadora poderá solicitar informações e procedimentos
complementares acerca das condições de oferta do curso para subsidiar o processo de exame da
documentação.
§ 1º A instituição revalidadora, quando julgar necessário, poderá solicitar ao requerente a
tradução da documentação prevista no art. 12 desta Portaria.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às línguas francas utilizadas no ambiente de
formação acadêmica e de produção de conhecimento universitário, que são: o inglês, o francês e o
espanhol.
§ 3º A instituição revalidadora, quando julgar necessário, poderá aplicar provas ou exames que
abrangem o conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou
dedicado a etapa ou período do curso, ou, ainda, a disciplina específica ou atividades acadêmicas
obrigatórias.
Art. 14. Refugiados estrangeiros no Brasil, que não estejam de posse da documentação
requerida para a revalidação e outros casos justificados e instruídos por legislação ou norma específica,
poderão ser submetidos a prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao curso
completo, como forma exclusiva de avaliação destinada ao processo de revalidação.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, o requerente deverá comprovar sua
condição de refugiado por meio de documentação específica, conforme normas brasileiras, anexando
ao processo a documentação comprobatória dessa condição, emitida pelo Conselho Nacional de
Refugiados do Ministério da Justiça - CONARE-MJ.
Art. 15. As provas e os exames a que se referem os arts. 13, § 3º, e 14, deverão ser ministrados
em português, organizados e aplicados pela instituição revalidadora, salvo nos casos em que a
legislação indicar a organização direta por órgãos do MEC.
Seção II
Da Análise do Pedido de Revalidação
Art. 16. A análise dos pedidos de revalidação de diplomas será efetuada por universidade
pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais
de reciprocidade ou equiparação conforme orientação contida na Resolução CNE/CES nº 3, de 2016.
Art. 17. A revalidação de diplomas de graduação dar-se-á com a avaliação global das condições
acadêmicas de funcionamento do curso de origem e das condições institucionais de sua oferta.
§ 1º A avaliação deverá se ater às informações apresentadas pelo requerente no processo,
especialmente quanto à organização curricular, ao perfil do corpo docente, às formas de progressão,
conclusão e avaliação de desempenho do requerente.
§ 2º Para a revalidação do diploma, será considerada a similitude entre o curso de origem e as
exigências mínimas de formação estabelecidas pelas diretrizes curriculares de cada curso ou área.
§ 3º Além dessas exigências mínimas, a revalidação observará apenas a equivalência global de
competências e habilidades entre o curso de origem e aqueles ofertados pela instituição revalidadora
na mesma área do conhecimento.
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§ 4º A revalidação deve expressar o entendimento de que a formação que o requerente recebeu
na instituição de origem tem o mesmo valor formativo daquela usualmente associada à carreira ou
profissão para a qual se solicita a revalidação do diploma, sendo desnecessário cotejo de currículos e
cargas horárias.
§ 5º O processo de revalidação deverá, inclusive, considerar cursos estrangeiros com
características curriculares ou de organização acadêmica distintas daquelas dos cursos da mesma área
existente na instituição pública revalidadora.
§ 6º As instituições revalidadoras deverão estabelecer e dar publicidade aos critérios adotados
para avaliar equivalência de competências e habilidades.
§ 7º A avaliação de equivalência de competências e habilidades não pode se traduzir,
exclusivamente, em uma similitude estrita de currículos e/ou uma correspondência de carga horária
entre curso de origem e aqueles ofertados pela instituição revalidadora na mesma área do
conhecimento.
Art. 18. Caberá às instituições revalidadoras, por meio de mecanismos próprios, tornar
disponíveis informações relevantes, quando houver, à instrução dos processos de revalidação de
diplomas, tais como:
I - relação de instituições e cursos que integram acordo de cooperação internacional,
detalhando os termos do acordo, a existência ou não de avaliação de mérito dos cursos
indicados e, quando for o caso, o correspondente resultado; e
II - relação de instituições e cursos estrangeiros que praticaram irregularidades de forma
direta ou indireta no Brasil, caracterizando a irregularidade.
§ 1º As informações indicadas nos incisos I e II deverão ser transmitidas ao MEC, a fim de que
sejam organizadas e disponibilizadas aos interessados por meio da Plataforma Carolina Bori.
§ 2º O MEC disponibilizará, por meio da Plataforma Carolina Bori, informações quanto ao
perfil de oferta de cursos superiores das instituições revalidadoras.
Seção III
Da Tramitação Simplificada
Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se,
exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no
3, de 2016.
Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da
documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção I do Capítulo
III desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.
Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o
processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.
Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:
I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista
específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;
II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito
da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul
- Sistema Arcu-Sul;
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III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido
estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis
anos; e
IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa
Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de
2010.
§ 1º A lista a que se refere o inciso I deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas
já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha
sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.
§ 2º Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista
disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave
superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.
Art. 23. Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros
indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro,
que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por
instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham
obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.
Seção IV
Do Resultado da Análise
Art. 24. Quando os resultados da análise documental, bem como de exames e provas,
demonstrarem o preenchimento parcial das condições exigidas para revalidação, o requerente poderá,
por indicação da instituição revalidadora, realizar estudos ou atividades complementares sob a forma
de matrícula regular em disciplinas do curso a ser revalidado.
§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput, a instituição revalidadora deverá eleger cursos
próprios, ficando obrigada a ofertar vaga para matrícula regular do requerente nas disciplinas.
§ 2º O requerente poderá cursar as disciplinas complementares em outra instituição mediante
matrícula regular, desde que previamente autorizado pela instituição revalidadora.
§ 3º Em qualquer caso, para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, os cursos de
graduação deverão apresentar credenciamento válido no âmbito da legislação que regula a oferta de
ensino superior no Brasil.
§ 4º Concluídos os estudos ou as atividades complementares com desempenho satisfatório, o
requerente deverá apresentar à instituição revalidadora o respectivo documento de comprovação, que
integrará a instrução do processo.
§ 5º Satisfeita a exigência de complementação de estudos, o processo seguirá para decisão
quanto ao apostilamento e à revalidação.
CAPÍTULO IV
DOS DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Art. 25. Os diplomas de cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado),
expedidos por universidades estrangeiras, só poderão ser reconhecidos por universidades brasileiras
regularmente credenciadas, que possuam cursos de pós-graduação avaliados, autorizados e
reconhecidos, no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG, na mesma área de
conhecimento, em nível equivalente ou superior.
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Art. 26. O requerente, quando de posse de diplomas de mestrado e doutorado obtidos no
exterior, poderá requerer o reconhecimento de ambos por meio de processos distintos.
Seção I
Da Documentação de Reconhecimento
Art. 27. Os requerentes deverão apresentar, quando da solicitação de reconhecimento, os
seguintes documentos:
I - cadastro contendo os dados pessoais e, quando for o caso, informações acerca de
vinculação institucional que mantenha no Brasil;
II - cópia do diploma devidamente registrado pela instituição responsável pela
diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de origem; e
III - exemplar da tese ou dissertação com registro de aprovação da banca examinadora,
com cópia em arquivo digital em formato compatível, acompanhada dos seguintes
documentos:
a) ata ou documento oficial da instituição de origem, no qual devem constar a
data da defesa, se for o caso, o título do trabalho, a sua aprovação e os conceitos
outorgados;
b) nomes dos participantes da banca examinadora, se for o caso, e do orientador,
acompanhados dos respectivos currículos resumidos; e
c) caso o programa de origem não preveja a defesa pública da tese, deve o aluno
anexar documento emitido e autenticado pela instituição de origem,
descrevendo os procedimentos de avaliação de qualidade da tese ou dissertação,
adotados pela instituição, inclusive avaliação cega emitida por parecerista
externo.
IV - cópia do histórico escolar, descrevendo as disciplinas ou atividades cursadas, com
os respectivos períodos e carga horária total, indicando o resultado das avaliações em
cada disciplina;
V - descrição resumida das atividades de pesquisa realizadas, estágios e cópia impressa
ou em endereço eletrônico dos trabalhos científicos decorrentes da dissertação ou tese,
publicados e/ou apresentados em congressos ou reuniões acadêmico-científicas,
indicando a autoria, o nome do periódico e a data da publicação e/ou nome e local dos
eventos científicos onde os trabalhos foram apresentados; e
VI - resultados da avaliação externa do curso ou programa de pós-graduação da
instituição, quando houver e tiver sido realizada por instituições públicas ou
devidamente acreditadas no país de origem, e outras informações existentes acerca da
reputação do programa indicadas em documentos, relatórios ou reportagens.
§ 1º Caberá à universidade responsável pela análise de reconhecimento, solicitar, quando julgar
necessário, a tradução da documentação prevista neste artigo.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às línguas francas utilizadas no ambiente de
trabalho da pesquisa institucional, que são: o inglês, o francês e o espanhol.
§ 3º Os documentos de que tratam os incisos II, III e IV deverão ser registrados por instituição
estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de origem,
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apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de Haia (Resolução CNJ no
228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça) ou autenticado por autoridade consular competente,
no caso de país não signatário.
§ 4º No caso de cursos ou programas ofertados em consórcios ou outros arranjos colaborativos
entre diferentes instituições, o requerente deverá apresentar cópia da documentação que fundamenta a
cooperação ou o consórcio, bem como a comprovação de eventuais apoios de agências de fomento
internacionais ou nacionais ao projeto de colaboração.
§ 5º No caso de dupla titulação obtida no exterior, o requerente poderá solicitar, em processos
distintos, o reconhecimento dos dois diplomas mediante a apresentação de cópia da documentação que
comprove a existência do programa de dupla titulação bem como projeto pedagógico ou organização
curricular que deu origem à dupla titulação.
Art. 28. A instituição reconhecedora poderá solicitar informações complementares acerca das
condições de oferta do curso para subsidiar o processo de avaliação da documentação.
Parágrafo único. A instituição reconhecedora poderá solicitar ao requerente, quando julgar
necessário, a tradução da documentação prevista no artigo anterior.
Art. 29. Refugiados estrangeiros no Brasil, que não estejam de posse da documentação
requerida para a revalidação e outros casos justificados e instruídos por legislação ou norma específica,
poderão ser submetidos a avaliação de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao curso
completo, como forma exclusiva de avaliação destinada ao processo de reconhecimento.
§ 1º Deverá o requerente comprovar sua condição de refugiado por meio de documentação
específica, conforme normas brasileiras, anexando ao processo a documentação comprobatória dessa
condição emitida pelo CONARE-MJ.
§ 2º A avaliação a que se refere o caput deverá ser ministrada em português, organizada e
aplicada pela instituição reconhecedora, salvo nos casos em que a legislação indicar a organização
direta por órgãos do MEC.
Seção II
Da Análise do Pedido de Reconhecimento
Art. 30. A análise do pedido de reconhecimento de diploma será efetuada por universidade que
tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de
reciprocidade ou equiparação, conforme orientação contida na Resolução CNE/CES nº 3, de 2016.
Art. 31. O reconhecimento de diplomas de pós-graduação dar-se-á com a avaliação global das
condições acadêmicas de funcionamento do curso de origem e das condições institucionais de sua
oferta.
§ 1º A avaliação deverá considerar prioritariamente as informações apresentadas pelo
requerente no processo, especialmente quanto à organização curricular, ao perfil do corpo docente, às
formas de progressão, conclusão e avaliação de desempenho do requerente.
§ 2º É facultado à comissão nomeada pela universidade, para análise substantiva da
documentação, buscar outras informações suplementares que julgar relevante para avaliação de mérito
da qualidade do programa ou instituição estrangeira.
§ 3º O processo de reconhecimento dar-se-á a partir da avaliação de mérito das condições de
organização acadêmica do curso e, quando for o caso, do desempenho global da instituição ofertante,
especialmente na atividade de pesquisa.
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§ 4º O processo de avaliação deverá considerar as características do curso estrangeiro, tais
como a organização institucional da pesquisa acadêmica no âmbito da pós-graduação stricto sensu, a
forma de avaliação do candidato para integralização do curso e o processo de orientação e defesa da
tese ou dissertação.
§ 5º O processo de avaliação deverá considerar diplomas resultantes de cursos com
características curriculares e de organização de pesquisa distintas dos programas e cursos stricto sensu
ofertados pela universidade responsável pelo reconhecimento.
§ 6º Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a universidade poderá, a seu
critério, organizar comitês de avaliação com a participação de professores e pesquisadores externos ao
corpo docente institucional que possuam perfil acadêmico-científico adequado à avaliação do processo
específico.
Art. 32. Caberá às instituições reconhecedoras, por meio de mecanismos próprios, tornar
disponíveis informações relevantes à instrução dos processos de reconhecimento de diplomas.
§ 1º As informações referidas no caput, quando existentes, deverão ser transmitidas ao MEC,
a fim de serem organizadas e disponibilizadas aos interessados por meio da Plataforma Carolina Bori.
§ 2º O MEC disponibilizará, por meio da Plataforma Carolina Bori, a relação anual de
programas de pós-graduação stricto sensu do SNPG, avaliados e recomendados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.
Seção III
Da Tramitação Simplificada
Art. 33. A tramitação simplificada dos pedidos de reconhecimento de diplomas aplica-se
exclusivamente aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no
3, de 2016.
Art. 34. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da
documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção I do Capítulo
IV desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.
Art. 35. A instituição reconhecedora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o
processo de reconhecimento em até noventa dias, contados a partir da data de abertura do processo.
Art. 36. A tramitação simplificada aplica-se:
I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados na lista
específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;
II - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros listados na Plataforma
Carolina Bori, que receberam estudantes com bolsa concedida por agência
governamental brasileira; e
III - aos diplomas obtidos no exterior em programa para o qual haja acordo de dupla
titulação com programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) do
SNPG, avaliado e recomendado pela Capes.
§ 1º Os programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) do SNPG
informarão ao MEC os acordos de dupla titulação, indicando prazo de vigência, instituição e programa
objeto do acordo, para fins de divulgação na Plataforma Carolina Bori.
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§ 2º A lista a que se refere o inciso I deste artigo abrangerá cursos ou programas que já foram
submetidos a três análises por instituições reconhecedoras diferentes e que o reconhecimento tenha
sido deferido de forma plena, sem a realização de atividades complementares.
§ 3º Os cursos e programas identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista
disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave
superveniente relativo à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.
§ 4º A lista a que se referem os §§ 2º e 3º considerará as informações prestadas pelas agências
de fomento (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e Fundações de Apoio à Pesquisa FAPs), a partir da data de publicação desta Portaria.
Art. 37. Os pedidos de reconhecimento correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou
admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham
sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente, ou instituição
acreditadora reconhecida pelo Poder Público, ou que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado
negativo, seguirão tramitação normal.
Seção IV
Do Resultado da Análise
Art. 38. A instituição reconhecedora deverá elaborar parecer circunstanciado, no qual
informará ao requerente o resultado da análise, que poderá ser pelo deferimento ou indeferimento do
reconhecimento do diploma.
Parágrafo único. Em caso de deferimento, o processo seguirá para decisão quanto ao
apostilamento e reconhecimento.
CAPÍTULO V
DA ADESÃO À PLATAFORMA CAROLINA BORI
Art. 39. As instituições revalidadoras/reconhecedoras poderão utilizar a Plataforma Carolina
Bori, mediante a assinatura de termo de adesão.
Art. 40. As instituições que não aderirem à plataforma deverão informar ao MEC, até o último
dia de cada mês, por meio da própria plataforma, os resultados dos processos de
revalidação/reconhecimento concluídos que estão sob sua responsabilidade.
§ 1º A informação a que se refere o artigo anterior abrange a data de protocolo de abertura do
processo; a data de conclusão do processo; o nome do país; o nome da instituição de origem do
diploma; o nome do curso ou programa; o resultado da análise e o parecer conclusivo.
§ 2º As informações referidas no art. 50 constituem elementos importantes para a consolidação
das políticas de internacionalização das universidades e aprimoramento do sistema científico do país
e visam assegurar o atendimento ao art. 10 da Resolução CNE/CES nº 3, de 2016.
CAPÍTULO VI
DOS COMITÊS DE AVALIAÇÃO
Art. 41. Nos processos de avaliação dos pedidos de revalidação ou reconhecimento de
diplomas, as instituições revalidadoras ou reconhecedoras de diplomas poderão organizar comitês de
avaliação com professores externos ao corpo docente institucional que possuam perfil acadêmico
adequado à avaliação do processo específico.
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Art. 42. No caso de processos de revalidação ou reconhecimento de cursos superiores de
tecnologia, a instituição receptora do pedido poderá solicitar a participação de docentes e especialistas
dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia.
CAPÍTULO VII
DO RESULTADO
Art. 43. O diploma, quando revalidado ou reconhecido, deverá adotar a nomenclatura original
do grau obtido pelo requerente, devendo constar, em apostilamento próprio, quando couber, grau afim
utilizado no Brasil, correspondente ao grau original revalidado ou reconhecido.
§ 1º Para fins do disposto no caput, considera-se prescindível que a instituição revalidadora ou
reconhecedora estabeleça uma relação de similitude unívoca entre a nomenclatura original do curso
revalidado ou reconhecido e um dos cursos que ela oferta na mesma área do conhecimento, bastando
a certificação de equivalência de competências e habilidades do grau afim utilizado no Brasil e sua
correspondência ao grau original revalidado.
§ 2º A universidade responsável pelo reconhecimento deverá apostilar o diploma,
reconhecendo-o como equivalente a mestrado ou a doutorado e, quando for o caso, indicar a
correspondência entre o título original com a nomenclatura adotada no Brasil.
Art. 44. Concluído o processo de revalidação/reconhecimento, o diploma
revalidado/reconhecido será apostilado e seu termo de apostila assinado pelo dirigente da instituição
revalidadora ou reconhecedora, observando-se, no que couber, a legislação brasileira.
Parágrafo único. A instituição revalidadora ou reconhecedora manterá registro, em livro
próprio, dos diplomas apostilados.
Art. 45. O parecer e a decisão final dos processos de revalidação ou reconhecimento deverão
conter motivação clara e congruente.
Parágrafo único. O requerente será cientificado do parecer e da decisão final.
Art. 46. O conteúdo substantivo que fundamentou a decisão final deverá ser tornado de
conhecimento público, preservando-se a identidade do requerente.
CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS
Art. 47. Denegada a revalidação ou reconhecimento do diploma e esgotadas as instâncias
recursais no âmbito da instituição, será assegurada ao interessado apenas uma nova solicitação em
outra instituição, para o mesmo diploma.
§ 1º Superadas as duas possibilidades de revalidação ou reconhecimento junto às instituições,
caberá recurso à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - CNE/CES.
§ 2º No caso de provimento do recurso por parte da CNE/CES, o processo de revalidação ou
reconhecimento será devolvido à instituição para nova instrução processual e eventual correção.
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CAPÍTULO IX
DAS RESPONSABILIDADES
Seção I
Do Ministério da Educação
Art. 48. O MEC poderá definir novos procedimentos relativos às orientações gerais de
tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros.
Art. 49. O MEC, por meio da Capes, poderá definir novos procedimentos relativos às
orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de reconhecimento de diplomas de
mestrado e doutorado estrangeiros.
Art. 50. Caberá ao MEC gerenciar o Portal e a Plataforma Carolina Bori, de forma a organizar
e tornar acessíveis a todos os interessados as informações e os procedimentos relativos ao processo de
revalidação e reconhecimento de diplomas, bem como viabilizar o controle e o fluxo dos processos de
revalidação ou reconhecimento.
Seção II
Das Instituições Revalidadoras ou Reconhecedoras
Art. 51. As instituições revalidadoras ou reconhecedoras deverão publicar, no início de cada
ano fiscal, a lista de documentos adicionais exigidos para as diferentes áreas e cursos, bem como de
sua capacidade de atendimento a pedidos de revalidação para cada área e curso.
Art. 52. Cada instituição revalidadora ou reconhecedora deverá credenciar um servidor ou
funcionário que responderá, junto ao MEC, pelas informações definidas nesta Portaria e pelo
acompanhamento dos processos de revalidação e reconhecimento.
Seção III
Do Requerente
Art. 53. O requerente, no ato da solicitação de revalidação ou reconhecimento, deverá assinar
um termo de exclusividade informando que não está submetendo o mesmo diploma a processo de
revalidação ou reconhecimento a outra instituição concomitantemente.
Art. 54. O requerente responderá administrativa, civil e criminalmente pela falsidade das
informações prestadas e da documentação apresentada.
Art. 55. Iniciado o prazo de análise substantiva da documentação, a instituição revalidadora ou
reconhecedora terá o prazo limite de trinta dias corridos para identificar a necessidade de apresentação
de documentação complementar.
§ 1º O requerente deve entregar a documentação complementar solicitada em até sessenta dias,
contados da ciência da solicitação.
§ 2º Não sendo possível o cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior, o
requerente poderá solicitar à instituição revalidadora ou reconhecedora a suspensão do processo por
até noventa dias.
Art. 56. No caso de decisão final favorável à revalidação ou reconhecimento de diplomas, o
requerente deverá apresentar toda documentação original que subsidiou o processo de análise e
entregar o diploma original aos cuidados da instituição revalidora ou reconhecedora para o seu
apostilamento, na forma definida nesta Portaria.
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Parágrafo único. O apostilamento da revalidação ou reconhecimento do diploma será feito em
até trinta dias após a apresentação dos documentos originais.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 57. Será constituído o Comitê Gestor da Política Nacional de Revalidação e
Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros, responsável pela avaliação periódica dos resultados e
procedimentos de revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por instituições estrangeiras,
no prazo de até noventa dias.
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO

272

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020
Dispõe sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes,
refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio no sistema público de
ensino brasileiro.
PUBLICADA NO DOU Nº 218, de 16/11/2020, Seção 1, Página 61
A Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 9º, § 1º, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de
1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 1, de 21 de maio de 2020, homologado
por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 28 de outubro de
2020, e
Considerando o disposto na LDB (§1º e §2º do artigo 1º; artigos 2º; 8º; 10; 11; 17; 18; § 1º do artigo
23; e artigo 24); artigo 44 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; artigo 3º da Lei nº 13.445, de 24 de
maio de 2017; artigo 22 do Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002; artigos 53 e 54 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990; § 4º do artigo 7º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; artigo 22 da
Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de
1990; Parecer CNE/CEB nº 18, de 6 de maio de 2002; Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de
2010; Resolução CNE/CEB nº 3, de 16 de maio de 2012; e o artigo 7º da Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995;
Considerando que a legislação e as normas nacionais amparam o direito à educação para migrantes,
refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio;
Considerando que os princípios da legislação educacional no país asseguram o respeito à diversidade,
à proteção de crianças e adolescentes e ao respeito à dignidade humana;
Considerando que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo
Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, reconhecendo, portanto, sem discriminação de
qualquer tipo, inclusive de origem nacional (artigo 2º), que toda criança tem direito à vida, à
sobrevivência e ao desenvolvimento (artigo 6º), bem como ao melhor padrão possível de saúde (artigo
24), assegurando-se que ela receba proteção e assistência humanitária adequadas na condição de
refugiada (artigo 22);
Considerando que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) avalia que
a maioria das pessoas com nacionalidade venezuelana ou pessoas apátridas que eram residentes
habituais na Venezuela possuem necessidade de proteção internacional, conforme os critérios contidos
na Declaração de Cartagena, baseado nas ameaças à sua vida, segurança ou liberdade resultante de
eventos que atualmente estão perturbando gravemente a ordem pública na Venezuela;
Considerando que a educação é um direito inalienável, resolve:
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes,
refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio nas redes públicas de educação básica brasileiras, sem o
requisito de documentação comprobatória de escolaridade anterior, nos termos do artigo 24, II, “c”, da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), e sem discriminação em razão de nacionalidade ou
condição migratória.
§ 1º A matrícula, uma vez demandada, será de imediato assegurada na educação básica
obrigatória, inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos e, de acordo com a
disponibilidade de vagas, em creches.
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§ 2º A matrícula de estudantes estrangeiros na condição de migrantes, refugiados, apátridas e
solicitantes de refúgio deve ocorrer sem mecanismos discriminatórios.
§ 3º Nos termos do caput deste artigo, não consistirá em óbice à matrícula:
I - a ausência de tradução juramentada de documentação comprobatória de escolaridade
anterior, de documentação pessoal do país de origem, de Registro Nacional Migratório
(RNM) ou Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DP-RNM); e
II - a situação migratória irregular ou expiração dos prazos de validade dos documentos
apresentados.
§ 4º A matrícula em instituições de ensino de estudantes estrangeiros na condição de migrantes,
refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio deverá ser facilitada, considerando-se a situação de
vulnerabilidade.
§ 5º Na ausência de documentação escolar que comprove escolarização anterior, estudantes
estrangeiros na condição de migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio terão direito a
processo de avaliação/classificação, permitindo-se a matrícula em qualquer ano, série, etapa ou outra
forma de organização da Educação Básica, conforme o seu desenvolvimento e faixa etária.
§ 6º O processo de avaliação/classificação deverá ser feito na língua materna do estudante,
cabendo aos sistemas de ensino garantir esse atendimento.
Art. 2º A matrícula na etapa da educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental
obedecerá apenas ao critério da idade da criança.
Art. 3º Para matrícula a partir do segundo ano do ensino fundamental e no ensino médio, os
sistemas de ensino deverão aplicar procedimentos de avaliação para verificar o grau de
desenvolvimento do estudante e sua inserção no nível e ano escolares adequados.
Art. 4º Os sistemas de ensino deverão aplicar procedimentos de avaliação para verificar o grau
de desenvolvimento do estudante e sua adequada inserção na etapa escolar.
§ 1º A matrícula acarretará imediata inserção, em nível e etapa de ensino por idade, e no dever
de realizar a classificação definitiva até o final do ano letivo escolar em que o estudante foi inserido
na escola.
§ 2º A classificação para inserção no nível e ano escolares adequados considerará a idade e o
grau de desenvolvimento do estudante, podendo ocorrer por:
I - automática equivalência, quando o estudante apresentar documentação do país de
origem;
II - avaliações sistemáticas, no início e durante o processo de inserção nos anos
escolares, considerada a idade do estudante;
III - reconhecimento de competências para efeitos de cumprimento de exigências
curriculares do ensino médio, inclusive com relação à educação profissional técnica de
nível médio; e
IV - certificação de saberes, a partir de exames supletivos, do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e ainda por outros
exames, para fins de aferição e reconhecimento de conhecimentos e habilidades
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adquiridos por meios informais, nos termos do artigo 38, § 2º, da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (LDB).
§ 3º Os procedimentos para avaliação inicial do grau de desenvolvimento do estudante e
classificação em nível e ano escolar devem ocorrer no momento da demanda da matrícula.
Art. 5º As avaliações de equivalência e classificação devem considerar a trajetória do
estudante, sua língua e cultura, e favorecer o seu acolhimento.
Art. 6º As escolas devem organizar procedimentos para o acolhimento dos estudantes
migrantes, com base nas seguintes diretrizes:
I - não discriminação;
II - prevenção ao bullying, racismo e xenofobia;
III - não segregação entre alunos brasileiros e não-brasileiros, mediante a formação de
classes comuns;
IV - capacitação de professores e funcionários sobre práticas de inclusão de alunos nãobrasileiros;
V - prática de atividades que valorizem a cultura dos alunos não-brasileiros; e
VI - oferta de ensino de português como língua de acolhimento, visando a inserção
social àqueles que detiverem pouco ou nenhum conhecimento da língua portuguesa
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de 1º de dezembro de 2020.
SUELY MELO DE CASTRO MENEZES

275

RESOLUÇÃO Nº 405, DE 6 DE JULHO DE 2021
Estabelece procedimentos para o tratamento das pessoas migrantes
custodiadas, acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade,
inclusive em prisão domiciliar e em outras formas de cumprimento de
pena em meio aberto, em cumprimento de alternativas penais ou
monitoração eletrônica e confere diretrizes para assegurar os direitos
dessa população no âmbito do Poder Judiciário.
PUBLICADA NO DJe/CNJ Nº 175, de 09/07/2021, Seção 1, Página 3
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil é regida pela prevalência dos direitos
humanos nas relações internacionais (art. 4º, II, da CF), cumprindo garantir o devido processo legal a
todas as pessoas sujeitas à jurisdição criminal, independentemente da nacionalidade;
CONSIDERANDO as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos - Regras de
Mandela -, que dispõem sobre a concessão, aos reclusos de nacionalidade estrangeira, de facilidades
razoáveis para comunicação com os representantes diplomáticos e consulares do Estado de que sejam
nacionais (Regra nº 62), bem como as Regras das Nações Unidas que estabelecem parâmetros e
medidas de tratamento humanitário para mulheres em privação de liberdade e egressas das prisões
(Regras de Bangkok), com a garantia de acesso aos representantes consulares quando do ingresso de
mulher migrante no sistema penitenciário (Regra nº 2);
CONSIDERANDO a previsão do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares (1963),
promulgada pelo Decreto nº 61.078/1967, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
que reconhecem que o direito à assistência consular integra a cláusula do devido processo legal,
podendo sua inobservância resultar em responsabilização internacional, conforme condenação da
Corte Internacional de Justiça, no Caso Avena e outros vs. Estados Unidos (2004), bem como Lagrand
e outros vs. Estados Unidos (2001);
CONSIDERANDO que a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu a Opinião Consultiva nº
16/1999, quanto ao “direito à informação a assistência consular no marco das garantias do devido
processo legal”, ocasião em que esclareceu, no ponto resolutivo 06, que o direito individual é exigível
em face do Estado por se tratar de uma garantia abarcada pelo art. 14 do Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos e do art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, interpretados à luz da
Convenção de Viena sobre Relações Consulares (1963);
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), a qual estabelece
que ao condenado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, sem
qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 9.474/1997, que estabelece mecanismos e diretrizes para
a implementação da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 13.344/2016, que prevê medidas de repressão e
prevenção ao tráfico internacional de pessoas e de proteção às vítimas;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), a qual estabelece os direitos
e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no país e prevê princípios e
diretrizes para as políticas públicas para o emigrante;
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CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 369/2021, que estabelece procedimentos e diretrizes para a
substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas
com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, e em cumprimento
às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs
nº 143.641/SP e 165.704/DF;
CONSIDERANDO a Resolução nº 4/2019, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que
adota os princípios interamericanos sobre os direitos humanos de todas as pessoas migrantes,
refugiadas, apátridas e vítimas do tráfico de pessoas;
CONSIDERANDO as diretrizes interpretativas do Comitê sobre a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias, por meio de seu Comentário Geral nº 02.
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ, no Procedimento de Ato Normativo nº
0009272-52.2017.2.00.0000, na 89ª Sessão Virtual, realizada em 25 de junho de 2021;
RESOLVE
Art. 1º Estabelecer procedimentos para o tratamento das pessoas migrantes custodiadas,
acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, inclusive em prisão domiciliar e em outras formas
de cumprimento de pena em meio aberto, em cumprimento de alternativas penais ou monitoração
eletrônica e conferir diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito do Poder
Judiciário.
Art. 2º Entende-se por migrante toda pessoa que se encontra fora do território de que é
nacional, independentemente da situação migratória, intenção ou duração de sua estada ou
permanência.
Parágrafo único. O conceito de migrante abrange o apátrida, entendido como pessoa que não
seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da
Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246/2002.
Art. 3º São princípios que regem o tratamento das pessoas migrantes a que se refere esta
Resolução:
I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;
II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo, ao tráfico de pessoas e a quaisquer
formas de discriminação;
III - não criminalização da migração;
IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a
pessoa foi admitida em território nacional;
V - garantia do direito à assistência consular;
VI - garantia do devido processo legal e do direito à não discriminação no processo de
conhecimento ou em qualquer fase da execução da pena;
VII - promoção da regularização documental, com acesso à documentação necessária à
regularização migratória e ao exercício dos direitos;
VIII - garantia do direito à reunião familiar e do exercício da maternidade ou
paternidade;
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IX - igualdade de tratamento e de oportunidade, considerando-se os variados
marcadores sociais da diferença, tais como raça, origem étnica ou nacional, gênero e
orientação sexual, condição social e exposição à pobreza, entre outros;
X - inclusão social e laboral, com acesso igualitário a serviços, programas e benefícios;
XI - direito à assistência jurídica integral e gratuita;
XII - promoção do direito de acesso à informação sobre direitos e obrigações da pessoa
migrante, incluídos os que decorram da sua condição de custodiada, acusada, ré,
condenada, privada de liberdade ou em cumprimento de alternativas penais;
XIII - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de
movimentos migratórios, a fim de promover a efetiva proteção aos direitos humanos do
migrante; e
XIV - difusão e garantia dos direitos reconhecidos nos tratados internacionais e na
jurisprudência de cortes internacionais de direitos humanos.
Art. 4º Será garantida a presença de intérprete ou tradutor do idioma falado pela pessoa
migrante em todas as etapas do processo penal em que ela figure como parte, incluindo a audiência de
custódia.
Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário deverão envidar esforços para promover o
acesso dos principais documentos do processo judicial à pessoa migrante, traduzidos no idioma por
ela falado.
Art. 5º Presentes elementos de que a pessoa migrante seja vítima direta ou indireta de tráfico
de pessoas, nos termos da Lei nº 13.344/2016, o juiz encaminhará os indícios às autoridades
responsáveis, bem como tomará as medidas de proteção e atendimento cabíveis, conforme art. 6º da
referida lei.
Parágrafo único. As medidas indicadas no caput não devem levar à revitimização da pessoa
migrante.
Art. 6º Presentes indícios de vulnerabilidade específica ou a pedido das partes, o juiz poderá
indagar à pessoa migrante, em audiência, acerca do interesse em solicitar refúgio ou outras formas de
proteção complementar, nos termos da Lei nº 9.474/1997, e da Lei nº 13.445/2017, com
encaminhamento, por ofício, à autoridade competente.
§ 1º O ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para a pessoa
migrante solicitar refúgio às autoridades competentes, conforme art. 8º da Lei nº 9.474/1997.
§ 2º Caso haja pedido de refúgio pela pessoa migrante, deverá ser observado o disposto no art.
10 da Lei nº 9.474/1997, suspendendo-se qualquer procedimento administrativo ou criminal instaurado
contra a pessoa e integrantes de seu grupo familiar, em razão de entrada irregular no território nacional.
§ 3º A comunicação da prisão de pessoa refugiada ou solicitante de refúgio à representação
consular ou diplomática será feita exclusivamente nos casos em que houver solicitação expressa, nos
termos do art. 7º, II, desta Resolução.
Art. 7º Compete aos órgãos do Poder Judiciário garantir o exercício do direito da pessoa
migrante à assistência consular durante o processo administrativo ou judicial, cabendo, especialmente:
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I - informar à pessoa migrante sobre a possibilidade de exercício do direito à assistência
consular, antes de prestar qualquer depoimento;
II - comunicar à representação consular sobre a prisão, assim que efetivada,
exclusivamente nos casos em que a pessoa migrante assim o solicitar;
III - transmitir sem tardar qualquer comunicação endereçada à representação consular
pela pessoa migrante; e
IV - possibilitar a visita de funcionários consulares aos estabelecimentos de privação de
liberdade e a presença em audiências, com a concordância da pessoa migrante.
Parágrafo único. Nos casos em que não houver representação consular ou representante
nomeado pelo país de origem da pessoa, deverá ser comunicada à representação diplomática e, em sua
ausência, o Ministério das Relações Exteriores.
Art. 8º Na audiência de custódia que envolva pessoa migrante, a ser conduzida nos termos da
Resolução CNJ nº 213/2015, a autoridade judicial deverá:
I - indagar acerca da nacionalidade da pessoa migrante, da língua falada, bem como da
fluência na língua portuguesa;
II - certificar se o exercício do direito à assistência consular foi garantido, nos termos
do art. 7º da presente Resolução;
III - adotar as medidas mencionadas nos arts. 5º e 6º da presente Resolução, constatados
os indícios ou a pedido das partes;
IV - facilitar o contato com familiares ou pessoas de sua confiança no país de origem
ou no país de residência destes para informação da prisão, podendo se valer de
equipamentos destinados à realização de visita virtual e permitindo-se o acesso da
pessoa migrante a contatos telefônicos;
V - averiguar hipóteses de gravidez, existência de filhos ou dependentes sob cuidados
da pessoa migrante custodiada, histórico de saúde e uso de medicação contínua,
incluídos os transtornos mentais e uso problemático de álcool e outras drogas, situação
de moradia, trabalho e estudo, para eventual encaminhamento no âmbito da proteção
social;
VI - promover o atendimento por equipe psicossocial, sempre que necessário com a
participação de intérprete;
VII - providenciar o encaminhamento da pessoa migrante às políticas de proteção ou
inclusão social existentes, de acordo com as demandas identificadas, esclarecendo
quanto à sua natureza voluntária; e
VIII - comunicar a representação consular e diplomática em caso de decretação da
prisão preventiva, se a pessoa solicitar.
§ 1º No caso de pessoa migrante que não possua residência no país, será dada especial atenção
ao encaminhamento a programas de acolhimento e moradia, com o auxílio do serviço de
acompanhamento de alternativas penais, das representações diplomáticas e consulares, das secretarias
de assistência social municipais e organizações da sociedade civil, considerando a situação de
vulnerabilidade.
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§ 2º Nos casos de que trata o parágrafo anterior, a autoridade judicial solicitará que a entidade
responsável pelo encaminhamento informe ao juízo o endereço em que está acolhida a pessoa
migrante.
§ 3º Em caso de relaxamento da prisão em flagrante ou concessão de liberdade provisória,
deverá ser esclarecido à pessoa migrante a natureza da medida e suas implicações, com entrega de
cópia da ata da audiência e comunicação da necessidade de informar eventual mudança de endereço.
§ 4º A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão deverá compreender a análise da
adequação à situação da pessoa migrante e a necessidade das medidas, com estipulação de prazos para
seu cumprimento e para a reavaliação de sua manutenção, nos termos do art. 316 do Código de
Processo Penal e do art. 9º da Resolução CNJ nº 213/2015.
Art. 9º A autoridade judicial decidirá sobre o passaporte da pessoa, que deverá:
I - ser entregue à pessoa, em caso de colocação em liberdade com ou sem aplicação de
medida cautelar diversa da prisão;
II - ficar acautelado na administração do estabelecimento prisional a que for
encaminhada, para restituição quando da soltura, em caso de decretação da prisão
preventiva, conforme art. 7º, § 1º, da Resolução CNJ nº 306/2019; e
III - ser restituído à pessoa no cartório da unidade policial ou da vara do processo de
conhecimento em caso de apreensão, quando não for mais de interesse do processo.
§ 1º A Polícia Federal será comunicada nos casos em que for imposta à pessoa migrante a
proibição de se ausentar do território nacional.
§ 2º Enquanto não restituído o passaporte, nos termos do inciso III deste artigo, deverá ser
disponibilizada à pessoa migrante cópia integral do passaporte, podendo ser autenticada pelo cartório
correspondente.
Art. 10. O tratamento penal às mulheres migrantes considerará, especialmente:
I - a excepcionalidade da prisão provisória, sobretudo para as gestantes, lactantes, mães
e responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência, nos
termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e do acórdão proferido pela
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641/SP;
II - a progressão de regime nos termos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal;
III - que a situação migratória da mulher não poderá servir de óbice à determinação de
prisão domiciliar, à concessão de progressão de regime e ao exercício dos demais
direitos do processo e da execução penal;
IV - que o acompanhamento da execução das mulheres migrantes a que se referem os
arts. 72 e 112 da Lei de Execução Penal será realizado caso a caso, se possível, com
apoio da rede de proteção social local ou, quando cabível, das representações consular
e diplomática; e
V - que, em caso de aplicação da prisão domiciliar à mulher migrante cuja família não
possua residência ou rede de apoio, deverá ser mobilizada a rede de proteção social, as
representações consular e diplomática, bem como organizações da sociedade civil para
garantir a manutenção de vínculo e convívio familiar, nos termos do art. 23 do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
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§ 1º A concessão de liberdade provisória ou colocação em prisão domiciliar levará em conta a
vivência da maternidade transnacional, que pode ser exercida mesmo quando os filhos ou as filhas
residirem no exterior, considerando a facilitação de contato por meio virtual e a possibilidade de prover
alimentos por meio de remessa de verba ao exterior.
§ 2º Na excepcionalidade da manutenção da prisão preventiva ou cumprimento de pena em
regime fechado da mãe migrante, deverá o juiz considerar, especialmente quando houver tratados
bilaterais ou multilaterais em vigência, ou ainda promessa de reciprocidade por parte do Estado
estrangeiro:
I - a transferência das mulheres migrantes presas ao seu país de origem, especialmente
se nele tiverem filhos, após prévia requisição ou o consentimento informado da mulher;
e
II - o envio da criança a seus familiares no país de origem, caso retirada da unidade
prisional em que esteja com mãe migrante, considerando o seu melhor interesse e após
consentimento informado da mulher.
§ 3º Aplicam-se as disposições deste artigo, no que couber, aos pais e responsáveis por crianças
e pessoas com deficiência, nos termos da Resolução CNJ nº 369/2021 e do acórdão proferido pela 2ª
Turma do Supremo Tribunal Federal no HC nº 165.704.
de:

Art. 11. O juiz considerará, observada a condição peculiar da pessoa migrante, a possibilidade
I - transferência da pessoa condenada para cumprimento da pena no país de origem, no
país em que tiver residência ou vínculo pessoal, quando expressar interesse nesse
sentido, por meio de medidas de cooperação jurídica internacional, quando houver
tratado ou promessa de reciprocidade;
II - retorno voluntário, especialmente nas hipóteses de cumprimento de pena não
privativa de liberdade ou durante o cumprimento em regime aberto e livramento
condicional, mediante autorização de viagem internacional antes da extinção da
punibilidade pelo cumprimento integral da pena; e
III - possibilidade de cumprimento de medidas de retirada compulsória da Lei de
Migração após o trânsito em julgado da condenação e antes da extinção da pena,
especialmente nas hipóteses de cumprimento de pena não privativa de liberdade ou de
deferimento de benefícios da execução penal.

Art. 12. Nos estabelecimentos penais onde houver pessoas migrantes privadas de liberdade, o
juízo de execução penal, no exercício de sua competência de fiscalização, zelará para que seja
garantida a assistência consular, material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa,
considerando, especialmente:
§ 1º Quanto ao direito às visitas:
I - análise para a inclusão de amigos e conhecidos no rol de relações socioafetivas
declaradas, não limitadas às oficialmente reconhecidas, assegurado o direito às visitas
íntimas;
II - garantia de acesso ao estabelecimento de privação de liberdade por parte de
representantes das representações diplomáticas e consulares do país de origem; e
III - a realização de visita virtual e a disponibilização de outros meios de contato com o
mundo exterior, inclusive com pessoas que se encontrem em outros países, de forma
desburocratizada.
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§ 2º Quanto ao direito à assistência material:
I - o recebimento de auxílio material suplementar prestado pelas representações
consular e diplomática; e
II - a articulação com organizações, consulados e embaixadas para possibilitar o
recebimento e o envio de recursos financeiros para familiares no exterior.
§ 3º Quanto ao trabalho, educação e demais políticas ofertadas nos estabelecimentos prisionais:
I - a garantia de não discriminação e o oferecimento de oportunidades em iguais
condições em todas as iniciativas realizadas dentro do estabelecimento prisional;
II - o estímulo e autorização de trabalho como intérprete de outras línguas durante a
privação de liberdade e a consideração para fins de remição;
III - o respeito a práticas religiosas, inclusive aquelas que envolvam restrições
alimentares, acesso a artigos religiosos e regras de vestuário; e
IV - disponibilização de intérprete ou tradutor, inclusive de maneira virtual, nas
interações institucionais dentro da unidade, quando necessário, para o exercício de
direitos.
Art. 13. Deverá ser assegurada documentação civil básica, de forma preferencialmente
gratuita, às pessoas migrantes privadas de liberdade no sistema prisional, devendo os documentos,
inclusive o passaporte, ser entregues à pessoa no momento em que for colocada em liberdade, nos
termos dos arts. 6º e 7º da Resolução CNJ nº 306/2019.
Parágrafo único. O juiz poderá indicar expressamente, na sentença condenatória ou em outro
momento processual, desde a audiência de custódia, o encaminhamento à autoridade competente para
a solicitação de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), física ou digital.
Art. 14. O juiz do processo de conhecimento encaminhará ao Ministério da Justiça e da
Segurança Pública cópia da sentença penal condenatória proferida em desfavor de pessoa migrante e
da respectiva certidão de trânsito em julgado, conforme previsto no art. 54, § 1º, da Lei de Migração,
nos seguintes casos:
I - crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de
agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional,
de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388/2002; e
II - crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a
gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional.
Parágrafo único. O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a
progressão de regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da
pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer
benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro.
Art. 15. Os órgãos do Poder Judiciário deverão zelar para que a pessoa migrante tenha
condições jurídicas para exercer todos os direitos não restringidos por decisão motivada durante o
processo ou pela decisão condenatória, inclusive quanto à regularização de sua permanência em
território nacional, durante todo o trâmite do processo e da execução penal.
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§ 1º Em qualquer fase do processo administrativo ou judicial será dada atenção à possibilidade
de regularização migratória, nos termos do art. 30, II, “h”, da Lei nº 13.445/2017, até a efetivação de
eventual expulsão.
§ 2º O Poder Judiciário fará o controle de legalidade e razoabilidade quanto à exigência da
certidão de antecedentes criminais e outros documentos para o exercício de direitos sem discriminação,
considerados o objetivo de integração social e os direitos à regularização migratória e ao trabalho, no
curso do processo criminal ou do cumprimento da pena.
§ 3º Cabe aos tribunais o mapeamento e mobilização de rede de proteção social local e
organizações da sociedade civil, provendo-se o acolhimento e encaminhamento da pessoa migrante
egressa e seus familiares, por meio do Escritório Social, para inclusão nas políticas públicas
disponíveis, especialmente aquelas previstas no art. 8º da Resolução CNJ nº 307/2019, ou
encaminhamento equivalente a outros equipamentos destinados a pessoas egressas do sistema prisional
e migrantes.
Art. 16. Além do disposto nesta Resolução, aplicam-se às pessoas migrantes autodeclaradas
indígenas ou autodeclaradas como parte da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou
intersexo, as disposições previstas, respectivamente, na Resolução CNJ nº 287/2019 e na Resolução
CNJ nº 348/2020.
Art. 17. Esta Resolução também será aplicada aos adolescentes migrantes apreendidos,
processados por cometimento de ato infracional ou em cumprimento de medida socioeducativa, no
que couber e enquanto não for elaborada normativa própria, considerando a condição de pessoa em
desenvolvimento e o princípio da prioridade absoluta, feitas as devidas adaptações conforme previsão
do Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação aplicável.
Art. 18. O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais deverão fazer constar em seus sistemas
informatizados, de forma obrigatória, a informação sobre a nacionalidade da pessoa.
Parágrafo único. Os cadastros e sistemas deverão assegurar a proteção dos dados pessoais e
o respeito aos direitos e garantias individuais, notadamente à intimidade, privacidade, honra, imagem
e eventual condição de refugiado.
Art. 19. Os tribunais deverão elaborar e manter cadastro de intérpretes com experiência em
atuação forense à disposição do juízo, bem como lista de autoridades consulares, embaixadas e missões
diplomáticas, além de instituições e serviços no âmbito da proteção social, bem como organizações da
sociedade civil, para efetivar a aplicação desta Resolução.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, os tribunais poderão promover
parcerias com órgãos e entidades públicas e particulares locais com atuação perante a população
migrante, bem como universidades públicas e particulares.
Art. 20. Para o cumprimento do disposto nesta Resolução, os tribunais, em colaboração com
as escolas de magistratura, poderão promover cursos destinados à permanente qualificação e
atualização funcional dos magistrados e serventuários que atuam nas unidades judiciárias que realizam
a audiência de custódia, em varas criminais, juizados especiais criminais e juizados de violência
doméstica e familiar contra a mulher e varas de execução penal, bem como àquelas com competência
para a apuração de ato infracional e de execução de medidas socioeducativas, notadamente nas
comarcas e seções judiciárias com maior presença de população migrante.
§ 1º Para os fins do caput deste artigo, incentiva-se a colaboração com instituições de ensino
superior, órgãos públicos e outras organizações especializadas no trabalho com a população migrante.
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§ 2º Os tribunais poderão promover ações de capacitação dos magistrados e servidores com
atuação na área criminal com objetivo de divulgar a previsão de normativas internacionais e de
jurisprudência de mecanismos internacionais sobre direitos humanos e direitos da população migrante,
de forma a viabilizar a discussão sobre as regras de interpretação a serem adotadas, no que concerne à
harmonização e compatibilização dos tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil.
Art. 21. O Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema
de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça elaborará, em até 180
(cento e oitenta) dias, manual voltado à orientação dos tribunais e magistrados quanto à implementação
das medidas previstas nesta Resolução.
Art. 22. Fica revogada a Resolução CNJ nº 162/2012.
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro LUIZ FUX
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ATOS INTERNACIONAIS

DECRETO Nº 3.598, DE 12 DE SETEMBRO DE 2000
Promulga o Acordo de Cooperação em Matéria Civil entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa,
celebrado em Paris, em 28 de maio de 1996.
PUBLICADO NO DOU Nº 177, de 13/10/2000, Seção 1, Página 86
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da
Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa
celebraram, em Paris, em 28 de maio de 1996, um Acordo de Cooperação em Matéria Civil;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo por meio do Decreto Legislativo nº
163, de 03 de agosto de 2000;
Considerando que o Acordo entrará em vigor em 1º de outubro de 2000, nos termos do seu Art. 27;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo de Cooperação em Matéria Civil entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Francesa, celebrado em Paris, em 28 de maio de 1996, apenso por
cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gilberto Coutinho Paranhos Velloso
Acordo de Cooperação em Matéria Civil entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Francesa
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Francesa,
A fim de intensificar suas relações no campo da cooperação judiciária,
Decidiram estabelecer o presente Acordo:
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Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1
1. Cada um dos dois Estados compromete-se a prestar ao outro cooperação mútua judiciária em matéria
civil. Para os fins do presente Acordo, a matéria civil compreende o direito civil, o direito de família,
o direito comercial e o direito trabalhista.
2. Os Ministérios da Justiça dos dois Estados são designados como autoridades centrais encarregadas
de satisfazer as obrigações definidas no presente Acordo. As comunicações entre as autoridades
centrais poderão ser substituídas pela via diplomática.
3. As autoridades centrais comunicar-se-ão diretamente, entre elas, no idioma do Estado requerido, e
sua intervenção é gratuita.
Artigo 2
A execução de pedidos de cooperação pode ser recusada se for contrária à ordem pública do Estado
requerido.
Artigo 3
As autoridades centrais prestar-se-ão, a pedido, quaisquer informações sobre a legislação e a
jurisprudência em vigor no seu Estado, assim como traslados das decisões judiciais pronunciadas pelos
tribunais.
Capítulo II
Acesso à Justiça
Artigo 4
1. Para a defesa de seus direitos e interesses, os nacionais de cada um dos dois Estados terão, no outro
Estado, nas mesmas condições que os nacionais daquele Estado, livre acesso aos tribunais e, nos
processos judiciais, terão os mesmos direitos e as mesmas obrigações.
2. As disposições precedentes aplicam-se às pessoas jurídicas constituídas segundo as leis de um ou
do outro Estado.
Artigo 5
Aos nacionais de cada um dos dois Estados não pode ser imposto, no território do outro, nem caução
nem depósito sob qualquer denominação que seja, em razão da sua qualidade de estrangeiro, ou da
ausência de domicílio ou residência no país.
Artigo 6
Os nacionais de cada um dos dois Estados gozarão, no território do outro Estado, do benefício da
assistência judiciária como os próprios nacionais, em conformidade com a legislação da matéria no
Estado em cujo território a assistência for pedida.
Artigo 7
Quando a uma pessoa for reconhecido o benefício da assistência judiciária no território de um dos dois
Estados, durante um processo que tenha dado origem a uma decisão, essa pessoa gozará, sem novo
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exame, do mesmo benefício de assistência judiciária no território do outro Estado para obter o
reconhecimento ou a execução daquela decisão.
Artigo 8
1. O pedido de assistência judiciária será dirigido à autoridade competente do Estado requerido, por
intermédio das autoridades centrais.
2. O pedido deve ser acompanhado de documento oficial que ateste os recursos do requerente, sob
reserva de aplicação das disposições dos Artigos 7 e 21.
Artigo 9
As condenações às custas e despesas do processo, pronunciadas em um dos dois Estados contra o
requerente ou o interveniente dispensado de caução ou de depósito sob qualquer denominação que
seja, serão, a pedido da autoridade central deste Estado, dirigidas à autoridade central do outro Estado,
e declaradas gratuitamente executórias neste último.
Capítulo III
Transmissão e Entrega dos Atos
Artigo 10
Os atos judiciais ou extrajudiciais destinados às pessoas residentes no território do outro Estado serão
transmitidos por intermédio das autoridades centrais.
Artigo 11
Os atos serão encaminhados em dois exemplares e acompanhados de uma tradução no idioma do
Estado requerido.
Artigo 12
1. Os atos serão entregues segundo as formas previstas pela legislação do Estado requerido.
2. A prova da entrega ou da tentativa de entrega de um ato judicial é feita ou por meio de recibo, ou
de atestado ou de um termo. Estes documentos, acompanhados de um exemplar do ato, serão
devolvidos à autoridade requerente pela mesma via.
3. Os serviços do Estado requerido não implicarão o pagamento ou o reembolso de taxas ou despesas.
Capítulo IV
Obtenção de Provas
Artigo 13
1. A autoridade judiciária de um dos dois Estados pode pedir à autoridade judiciária do outro Estado
que proceda às medidas de instrução que ela, requerente julgue necessárias, no âmbito do processo do
qual está incumbida.
2. O pedido de obtenção de provas conterá as seguintes indicações:
a) a autoridade requerente e, se possível, a autoridade requerida;
b) a identidade e o endereço das partes e, se for o caso, de seus representantes;
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c) a natureza e o objeto da ação e uma exposição sucinta dos fatos;
d) os atos de instrução a serem cumpridos.
3. O pedido deverá ser assinado, e ostentar o selo da autoridade requerente. Deverá estar acompanhado
de uma tradução no idioma do Estado requerido.
Artigo 14
Os pedidos de obtenção de provas serão transmitidos pelas autoridades centrais. Os documentos de
execução serão devolvidos à autoridade judiciária requerente pela mesma via.
Artigo 15
1. A autoridade judiciária que proceder à execução de uma medida de instrução aplicará sua lei interna
no que diz respeito às formas a serem observadas.
2. Entretanto, admitir-se-á o pedido da autoridade requerente com vistas a que se proceda segundo
forma especial, a menos que esta seja incompatível com a lei do Estado requerido, ou que sua aplicação
não seja possível, em decorrência quer dos costumes judiciários da Parte requerida, quer por
dificuldades práticas.
3. A medida de instrução deverá ser executada em caráter de urgência.
Artigo 16
1. A execução das medidas de instrução não implicará o reembolso de taxas ou despesas de qualquer
natureza.
2. O Estado requerido, todavia, terá o direito de exigir do Estado requerente o reembolso das
compensações pagas às testemunhas, dos honorários pagos aos peritos e dos gastos resultantes da
aplicação de uma forma especial pedida pela Parte requerente.
Capítulo V
Reconhecimento e Execução das Decisões Judiciais
Artigo 17
O presente Capítulo é aplicável em matéria civil às decisões proferidas pelos tribunais dos dois
Estados. Aplica-se, também, às decisões impostas pelas jurisdições penais que versem sobre a ação
civil de reparação de danos, desde que a legislação do Estado requerido assim o permita.
Artigo 18
1. As decisões proferidas pelos tribunais de um dos dois Estados serão reconhecidas e poderão ser
declaradas executórias no território do outro Estado, se reunirem as seguintes condições:
a) que emanem de uma jurisdição competente, segundo a lei do Estado requerido;
b) que a lei aplicável ao litígio seja aquela designada pelas regras de conflito de leis admitidas no
território do Estado requerido; entretanto, a lei aplicada pode ser diferente da lei designada pelas regras
de conflito do Estado requerido, se a aplicação de uma ou de outra lei conduzir ao mesmo resultado;
c) que a decisão tenha adquirido força de coisa julgada e que possa ser executada; entretanto, em
matéria de obrigação alimentar, de direito de guarda de menor ou de direito de visita, não é necessário
que a sentença tenha transitado em julgado, mas deva ter força executória;
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d) que as partes tenham sido regularmente citadas ou declaradas revéis;
e) que a decisão não contenha disposições contrárias à ordem pública do Estado requerido;
f) que um litígio entre as mesmas partes, fundado sobre os mesmos fatos e tendo o mesmo objeto que
aquele no território do Estado onde a decisão foi proferida:
i) não esteja pendente perante um tribunal do Estado requerido, ao qual se tenha recorrido em primeiro
lugar; ou
ii) não tenha dado origem a uma decisão proferida no território do Estado requerido em data anterior
àquela da decisão apresentada para exequatur; ou
iii) não tenha dado origem a uma decisão proferida no território de um terceiro Estado em data anterior
àquela da decisão apresentada para exequatur, e que reúna as condições necessárias para seu
reconhecimento no território do Estado requerido.
2. Todavia, quando se tratar de sentenças referentes à guarda de menor, as três causas de recusa
previstas na alínea "f" só poderão ser aplicadas se tiver decorrido o prazo de um ano entre a partida do
menor do Estado de origem para o território no qual ele tinha sua residência habitual, e a data de início
do processo de exequatur no Estado requerido.
Artigo 19
1. O processo de reconhecimento e execução da sentença é regido pelo direito do Estado requerido.
2. A autoridade judiciária requerida não procederá a qualquer exame de mérito da decisão.
3. Se a decisão versou sobre várias questões, a execução poderá ser concedida parcialmente.
Artigo 20
1. A pessoa que invocar o reconhecimento ou que peça a execução deverá fornecer:
a) traslado completo da sentença, que preencha as condições necessárias para sua autenticidade;
b) todo documento hábil para comprovar que a decisão foi comunicada, notificada ou publicada;
c) se for o caso, uma cópia autenticada da citação da parte que não compareceu em juízo;
d) todos os documentos hábeis para estabelecer que a decisão é executória no território do Estado onde
foi proferida e que não pode mais - com exceção de decisões relativas à obrigação alimentar, à guarda
de menor ou ao direito de visita - ser objeto de recursos.
2. Estes documentos devem ser acompanhados de uma tradução autenticada seja por um agente
diplomático ou consular, seja por qualquer pessoa competente para este fim no território de um dos
dois Estados.
Capítulo VI
Proteção de Menores
Artigo 21
1. Não obstante as disposições da Convenção de Haia, de 25 de outubro de 1980, sobre os aspectos
civis do seqüestro internacional de crianças, na qual os dois Estados sejam ou possam vir a ser partes,
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um pedido com vistas a reconhecer e executar uma decisão judicial relativa à guarda de menores ou
ao direito de visita, proferida em um dos dois Estados, pode ser dirigido pela autoridade central deste
Estado à autoridade central do outro Estado.
2. A decisão proferida no Estado de origem será reconhecida e executada no Estado requerido
conforme as disposições do Capítulo V.
3. A assistência judiciária será então concedida de pleno direito no Estado requerido.
Artigo 22
A autoridade central de um dos dois Estados pode pedir à autoridade central do outro Estado que lhe
comunique as informações concernentes à situação social e jurídica de um menor que se encontre em
seu território, ou fazê-lo procurar quando este último não for localizado.
Capítulo VII
Dispensa de Legalização
Artigo 23
1. Os atos públicos expedidos no território de um dos dois Estados serão dispensados de legalização
ou de qualquer formalidade análoga, quando tiverem que ser apresentados no território do outro
Estado.
2. São considerados como atos públicos, no sentido do presente Acordo:
a) os documentos que emanem de um tribunal, do Ministério Público, de um escrivão ou de um Oficial
de Justiça;
b) as certidões de estado civil;
c) os atos notariais;
d) os atestados oficiais, tais como transcrições de registro, vistos com data definida e reconhecimentos
de firmas apostas num documento particular.
Artigo 24
1. Se as autoridades do Estado em cujo território o ato for apresentado tiverem sérias e fundadas
dúvidas sobre a veracidade da assinatura, sobre a qualidade na qual o signatário do ato tenha agido, ou
sobre a identidade do selo ou do carimbo, poderão ser pedidas informações por intermédio das
autoridades centrais.
2. Os pedidos de informação deverão limitar-se a casos excepcionais e deverão ser sempre
fundamentados. Na medida do possível, serão acompanhados do original ou de fotocópia do ato.
Capítulo VIII
Estado Civil
Artigo 25
Cada Estado comunicará, sem ônus, ao outro Estado que o requeira por interesse administrativo
devidamente especificado, os atos e os traslados das sentenças judiciais referentes ao estado civil dos
nacionais do Estado requerente.
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Capítulo IX
Disposições Finais
Artigo 26
O presente Acordo substitui e revoga a Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa, de 30 de janeiro de 1981.
Artigo 27
Cada um dos dois Estados obriga-se a notificar ao outro o cumprimento dos procedimentos exigidos
pela sua Constituição para a entrada em vigor do presente Acordo, o qual entrará em vigor no 1°
(primeiro) dia do 2° (segundo) mês seguinte à data do recebimento da última dessas notificações.
Artigo 28
O presente Acordo é concluído por prazo ilimitado. Cada um dos dois Estados poderá, a qualquer
momento, denunciá-lo e a denúncia surtirá efeito 6 (seis) meses após a data do recebimento da
notificação pelo outro Estado.
Em fé do que, os representantes dos dois Governos, devidamente autorizados para tanto, assinaram e
selaram o presente Acordo.
Feito em Paris, em 28 de maio de 1996, em dois exemplares originais, nos idiomas português e francês,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil
Luiz Felipe Lampreia
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Pelo Governo da República Francesa
Hervé de Charette
Ministro de Relações Exteriores

292

DECRETO Nº 3.927, DE 19 DE SETEMBRO DE 2001
Promulga o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, entre a
República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, celebrado em
Porto Seguro em 22 de abril de 2000.
PUBLICADO NO DOU Nº 181, de 20/09/2001, Seção 1, Página 4
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da
Constituição,
Considerando que os Governos da República Federativa do Brasil e da República Portuguesa
celebraram, em Porto Seguro, em 22 de abril de 2000, Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo por meio do Decreto Legislativo nº
165, de 30 de maio de 2001;
Considerando que o Tratado entrou em vigor em 5 de setembro de 2001;
DECRETA:
Art. 1º O Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil
e a República Portuguesa, celebrado em Porto Seguro, em 22 de abril de 2001, apenso por cópia ao
presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe de Seixas Corrêa
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República
Federativa do Brasil e a República Portuguesa
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Portuguesa
(adiante denominados “Partes Contratantes”),
Representados pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil e pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros de Portugal, reunidos em Porto Seguro, em 22 de abril de 2000;
Considerando que nesse dia se comemora o quinto centenário do fato histórico do descobrimento do
Brasil;
Conscientes do amplo campo de convergência de objetivos e da necessidade de reafirmar, consolidar
e desenvolver os particulares e fortes laços que unem os dois povos, fruto de uma história partilhada
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por mais de três séculos e que exprimem uma profunda comunidade de interesses morais, políticos,
culturais, sociais e econômicos;
Reconhecendo a importância de instrumentos similares que precederam o presente Tratado,
Acordam o seguinte:
TÍTULO I
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
1. Fundamentos e Objetivos do Tratado
Artigo 1º
As Partes Contratantes, tendo em mente a secular amizade que existe entre os dois países, concordam
em que suas relações terão por base os seguintes princípios e objetivos:
1. o desenvolvimento econômico, social e cultural alicerçado no respeito os direitos e liberdades
fundamentais, enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no princípio da
organização democrática da Sociedade e do Estado, e na busca de uma maior e mais ampla justiça
social;
2. o estreitamento dos vínculos entre os dois povos com vistas à garantia da paz e do progresso nas
relações internacionais, à luz dos objetivos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas;
3. a consolidação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em que Brasil e Portugal se
integram, instrumento fundamental na prossecução de interesses comuns;
4. a participação do Brasil e de Portugal em processos de integração regional, como a União Européia
e o Mercosul, almejando permitir a aproximação entre a Europa e a América Latina para a
intensificação das suas relações.
Artigo 2º
1. O presente Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta define os princípios gerais que hão de reger
as relações entre os dois países, à luz dos princípios e objetivos atrás enunciados.
2. No quadro por ele traçado, outros instrumentos jurídicos bilaterais, já concluídos ou a concluir, são
ou poderão ser chamados a desenvolver ou regulamentar áreas setoriais determinadas.
2. Cooperação Política e Estruturas Básicas de Consulta e Cooperação
Artigo 3º
Em ordem a consolidar os laços de amizade e de cooperação entre as Partes Contratantes, serão
intensificadas a consulta e a cooperação política sobre questões bilaterais e multilaterais de interesse
comum.
Artigo 4º
A consulta e a cooperação política entre as Partes Contratantes terão como instrumentos:
a) visitas regulares dos Presidentes dos dois países;
b) cimeiras anuais dos dois Governos, presididas pelos chefes dos respectivos Executivos;
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c) reuniões dos responsáveis pela política externa de ambos os países, a realizar, em cada ano,
alternadamente, no Brasil e em Portugal, bem como, sempre que recomendável, no quadro de
organizações internacionais, de caráter universal ou regional, em que os dois Estados participem;
d) visitas recíprocas dos membros dos poderes constituídos de ambos os países, para além das referidas
nas alíneas anteriores, com especial incidência naquelas que contribuam para o reforço da cooperação
interparlamentar;
e) reuniões de consulta política entre altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores do Brasil
e do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal;
f) reuniões da Comissão Permanente criada por este Tratado ao abrigo do Artigo 69.
Artigo 5º
A consulta e a cooperação nos domínios cultural e científico, econômico e financeiro e em outros
domínios específicos processar-se-ão através dos mecanismos para tanto previstos no presente Tratado
e nos acordos setoriais relativos a essas áreas.
TÍTULO II
DOS BRASILEIROS EM PORTUGAL E DOS PORTUGUESES NO BRASIL
1. Entrada e Permanência de Brasileiros em Portugal e de Portugueses no Brasil
Artigo 6º
Os titulares de passaportes diplomáticos, especiais, oficiais ou de serviço válidos do Brasil ou de
Portugal poderão entrar no território da outra Parte Contratante ou dela sair sem necessidade de
qualquer visto.
Artigo 7º
1. Os titulares de passaportes comuns válidos do Brasil ou de Portugal que desejem entrar no território
da outra Parte Contratante para fins culturais, empresariais, jornalísticos ou turísticos por período de
até 90 (noventa) dias são isentos de visto.
2. O prazo referido no parágrafo 1o poderá ser prorrogado segundo a legislação imigratória de cada
um dos países, por um período máximo de 90 (noventa) dias.
Artigo 8º
A isenção de vistos estabelecida no Artigo anterior não exime os seus beneficiários da observância das
leis e regulamentos em vigor, concernentes à entrada e permanência de estrangeiros no país de
ingresso.
Artigo 9º
É vedado aos beneficiários do regime de isenção de vistos estabelecido no Artigo 6º o exercício de
atividades profissionais cuja remuneração provenha de fonte pagadora situada no país de ingresso.
Artigo 10
As Partes Contratantes trocarão exemplares dos seus passaportes em caso de mudança dos referidos
modelos.
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Artigo 11
Em regime de reciprocidade, são isentos de toda e qualquer taxa de residência os nacionais de uma das
Partes Contratantes residentes no território da outra Parte Contratante.
2. Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses
Artigo 12
Os brasileiros em Portugal e os portugueses no Brasil, beneficiários do estatuto de igualdade, gozarão
dos mesmos direitos e estarão sujeitos aos mesmos deveres dos nacionais desses Estados, nos termos
e condições dos Artigos seguintes.
Artigo 13
1. A titularidade do estatuto de igualdade por brasileiros em Portugal e por portugueses no Brasil não
implicará em perda das respectivas nacionalidades.
2. Com a ressalva do disposto no parágrafo 3º do Artigo 17, os brasileiros e portugueses referidos no
parágrafo 1o continuarão no exercício de todos os direitos e deveres inerentes às respectivas
nacionalidades, salvo aqueles que ofenderem a soberania nacional e a ordem pública do Estado de
residência.
Artigo 14
Excetuam-se do regime de equiparação previsto no Artigo 12 os direitos expressamente reservados
pela Constituição de cada uma das Partes Contratantes aos seus nacionais.
Artigo 15
O estatuto de igualdade será atribuído mediante decisão do Ministério da Justiça, no Brasil, e do
Ministério da Administração Interna, em Portugal, aos brasileiros e portugueses que o requeiram,
desde que civilmente capazes e com residência habitual no país em que ele é requerido.
Artigo 16
O estatuto de igualdade extinguir-se-á com a perda, pelo beneficiário, da sua nacionalidade ou com a
cessação da autorização de permanência no território do Estado de residência.
Artigo 17
1. O gozo de direitos políticos por brasileiros em Portugal e por portugueses no Brasil só será
reconhecido aos que tiverem três anos de residência habitual e depende de requerimento à autoridade
competente.
2. A igualdade quanto aos direitos políticos não abrange as pessoas que, no Estado da nacionalidade,
houverem sido privadas de direitos equivalentes.
3. O gozo de direitos políticos no Estado de residência importa na suspensão do exercício dos mesmos
direitos no Estado da nacionalidade.
Artigo 18
Os brasileiros e portugueses beneficiários do estatuto de igualdade ficam submetidos à lei penal do
Estado de residência nas mesmas condições em que os respectivos nacionais e não estão sujeitos à
extradição, salvo se requerida pelo Governo do Estado da nacionalidade.
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Artigo 19
Não poderão prestar serviço militar no Estado de residência os brasileiros e portugueses nas condições
do artigo 12. A lei interna de cada Estado regulará, para esse efeito, a situação dos respectivos
nacionais.
Artigo 20
O brasileiro ou português, beneficiário do estatuto de igualdade, que se ausentar do território do Estado
de residência terá direito à proteção diplomática apenas do Estado da nacionalidade.
Artigo 21
Os Governos do Brasil e de Portugal comunicarão reciprocamente, por via diplomática, a aquisição e
perda do estatuto de igualdade regulado no presente Tratado.
Artigo 22
Aos brasileiros em Portugal e aos portugueses no Brasil, beneficiários do estatuto de igualdade, serão
fornecidos, para uso interno, documentos de identidade de modelos iguais aos dos respectivos
nacionais, com a menção da nacionalidade do portador e referência ao presente Tratado.
TÍTULO III
COOPERAÇÃO CULTURAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
1. Princípios Gerais
Artigo 23
1. Cada Parte Contratante favorecerá a criação e a manutenção, em seu território, de centros e institutos
destinados ao estudo, pesquisa e difusão da cultura literária, artística, científica e da tecnologia da outra
Parte.
2. Os centros e institutos referidos compreenderão, designadamente, bibliotecas, núcleos de
bibliografia e documentação, cinematecas, videotecas e outros meios de informação.
Artigo 24
1. Cada Parte Contratante esforçar-se-á por promover no território da outra Parte o conhecimento do
seu patrimônio cultural, nomeadamente através de livros, periódicos e outras publicações, meios
audiovisuais e eletrônicos, conferências, concertos, exposições, exibições cinematográficas e teatrais
e manifestações artísticas semelhantes, programas radiofônicos e de televisão.
2. À Parte promotora das atividades mencionadas no número ou parágrafo anterior caberá o encargo
das despesas delas decorrentes, devendo a Parte em cujo território se realizem as manifestações
assegurar toda a assistência e a concessão das facilidades ao seu alcance.
3. A todo o material que fizer parte das referidas manifestações será concedida, para efeito de
desembaraço alfandegário, isenção de direitos e demais imposições.
Artigo 25
Com o fim de promover a realização de conferências, estágios, cursos ou pesquisas no território da
outra Parte, cada Parte Contratante favorecerá e estimulará o intercâmbio de professores, estudantes,
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escritores, artistas, cientistas, pesquisadores, técnicos e demais representantes de outras atividades
culturais.
Artigo 26
1. Cada Parte Contratante atribuirá anualmente bolsas de estudo a nacionais da outra Parte possuidores
de diploma universitário, profissionais liberais, técnicos, cientistas, pesquisadores, escritores e artistas,
a fim de aperfeiçoarem seus conhecimentos ou realizarem pesquisas no campo de suas especialidades.
2. As bolsas de estudo deverão ser utilizadas no território da Parte que as tiver concedido.
Artigo 27
1. Cada Parte Contratante promoverá, através de instituições públicas ou privadas, especialmente
institutos científicos, sociedades de escritores e artistas, câmaras e institutos de livros, o envio regular
de suas publicações e demais meios de difusão cultural com destino às instituições referidas no
parágrafo 2º do Artigo 23.
2. Cada Parte Contratante estimulará a edição, a co-edição e a importação das obras literárias, artísticas,
científicas e técnicas de autores nacionais da outra Parte.
3. As Partes Contratantes estimularão entendimentos entre as instituições representativas da indústria
do livro, com vista à realização de acordos sobre a tradução de obras estrangeiras para a língua
portuguesa e sua edição.
4. As Partes Contratantes organizarão, através de seus serviços competentes, a distribuição coordenada
das reedições de obras clássicas e das edições de obras originais feitas em seu território, em número
suficiente para a divulgação regular das respectivas culturas entre instituições e pessoas interessadas
da outra Parte.
Artigo 28
1. As Partes Contratantes comprometem-se a estimular a cooperação nos campos da ciência e da
tecnologia.
2. Essa cooperação poderá assumir, nomeadamente, a forma de intercâmbio de informações e de
documentação científica, técnica e tecnológica; de intercâmbio de professores, estudantes, cientistas,
pesquisadores, peritos e técnicos; de organização de visitas e viagens de estudo de delegações
científicas e tecnológicas; de estudo, preparação e realização conjunta ou coordenada de programas ou
projetos de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico; de apoio à realização, no território
de uma das Partes, de exposições de caráter científico, tecnológico e industrial, organizadas pela outra
Parte Contratante.
Artigo 29
Os conhecimentos tecnológicos adquiridos em conjunto, em virtude da cooperação nos campos da
ciência e da tecnologia, concretizados em produtos ou processos que representem invenções, serão
considerados propriedade comum e poderão ser patenteados em qualquer das Partes Contratantes,
conforme a legislação aplicável.
Artigo 30
As Partes Contratantes propõem-se levar a cabo a microfilmagem ou a inclusão em outros suportes
eletrônicos de documentos de interesse para a memória nacional do Brasil e de Portugal existentes nos
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respectivos arquivos e examinarão em conjunto, quando solicitadas, a possibilidade de participação
nesse projeto de países de tradição cultural comum.
Artigo 31
1. Cada Parte Contratante, com o objetivo de desenvolver o intercâmbio entre os dois países no
domínio da cinematografia e outros meios audiovisuais, favorecerá a co-produção de filmes, vídeos e
outros meios audiovisuais, nos termos dos parágrafos seguintes.
2. Os filmes cinematográficos de longa ou curta metragem realizados em regime de co-produção serão
considerados nacionais pelas autoridades competentes dos dois países e gozarão dos benefícios e
vantagens que a legislação de cada Parte Contratante assegurar às respectivas produções.
3. Serão definidas em acordo complementar as condições em que se considera co-produção, para os
efeitos do parágrafo anterior, a produção conjunta de filmes cinematográficos, por organizações ou
empresas dos dois países, bem como os procedimentos a observar na apresentação e realização dos
respectivos projetos.
4. Outras co-produções audiovisuais poderão ser consideradas nacionais pelas autoridades
competentes dos dois países e gozar dos benefícios e vantagens que a legislação de cada Parte
Contratante assegurar às respectivas produções, em termos a definir em acordo complementar.
2. Cooperação no Domínio da Língua Portuguesa
Artigo 32
As Partes Contratantes, reconhecendo o seu interesse comum na defesa, no enriquecimento e na
difusão da língua portuguesa, promoverão, bilateral ou multilateralmente, em especial no quadro da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a criação de centros conjuntos para a pesquisa da língua
comum e colaborarão na sua divulgação internacional, e nesse sentido apoiarão as atividades do
Instituto Internacional de Língua Portuguesa, bem como iniciativas privadas similares.
3. Cooperação no Domínio do Ensino e da Pesquisa
Artigo 33
As Partes Contratantes favorecerão e estimularão a cooperação entre as respectivas Universidades,
instituições de ensino superior, museus, bibliotecas, arquivos, cinematecas, instituições científicas e
tecnológicas e demais entidades culturais.
Artigo 34
Cada Parte Contratante promoverá a criação, nas respectivas Universidades, de cátedras dedicadas ao
estudo da história, literatura e demais áreas culturais da outra Parte.
Artigo 35
Cada Parte Contratante promoverá a inclusão nos seus programas nacionais, nos vários graus e ramos
de ensino, do estudo da literatura, da história, da geografia e das demais áreas culturais da outra Parte.
Artigo 36
As Partes Contratantes procurarão coordenar as atividades dos leitorados do Brasil e de Portugal em
outros países.
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Artigo 37
Nos termos a definir por acordo complementar, poderão os estudantes brasileiros ou portugueses,
inscritos em uma Universidade de uma das Partes Contratantes, ser admitidos a realizar uma parte do
seu currículo acadêmico em uma Universidade da outra Parte Contratante.
Artigo 38
Também em acordo complementar será definido o regime de concessão de equivalência de estudos
aos nacionais das Partes Contratantes que tenham tido aproveitamento escolar em estabelecimentos de
um desses países, para o efeito de transferência e de prosseguimento de estudos nos estabelecimentos
da outra Parte Contratante.
4. Reconhecimento de Graus e Títulos Acadêmicos e de Títulos de Especialização
Artigo 39
1. Os graus e títulos acadêmicos de ensino superior concedidos por estabelecimentos para tal
habilitados por uma das Partes Contratantes em favor de nacionais de qualquer delas serão
reconhecidos pela outra Parte Contratante, desde que certificados por documentos devidamente
legalizados.
2. Para efeitos do disposto no Artigo anterior, consideram-se graus e títulos acadêmicos os que
sancionam uma formação de nível pós-secundário com uma duração mínima de três anos.
Artigo 40
A competência para conceder o reconhecimento de um grau ou título acadêmico pertence, no Brasil
às Universidades e em Portugal às Universidades e demais instituições de ensino superior, a quem
couber atribuir o grau ou título acadêmico correspondente.
Artigo 41
O reconhecimento será sempre concedido, a menos que se demonstre, fundamentadamente, que há
diferença substancial entre os conhecimentos e as aptidões atestados pelo grau ou título em questão,
relativamente ao grau ou título correspondente no país em que o reconhecimento é requerido.
Artigo 42
1. Podem as Universidades no Brasil e as Universidades e demais instituições de ensino superior em
Portugal celebrar convênios tendentes a assegurar o reconhecimento automático dos graus e títulos
acadêmicos por elas emitidos em favor dos nacionais de uma e outra Parte Contratante, tendo em vista
os currículos dos diferentes cursos por elas ministrados.
2. Tais convênios deverão ser homologados pelas autoridades competentes em cada uma das Partes
Contratantes se a legislação local o exigir.
Artigo 43
Sem prejuízo do que se achar eventualmente disposto quanto a numerus clausus, o acesso a cursos de
pós-graduação em Universidades no Brasil e em Universidades e demais instituições de ensino
superior em Portugal é facultado aos nacionais da outra Parte Contratante em condições idênticas às
exigidas aos nacionais do país da instituição em causa.
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Artigo 44
Com as adaptações necessárias, aplica-se por analogia, ao reconhecimento de títulos de especialização,
o disposto nos Artigos 39 a 41.
Artigo 45
1. As Universidades no Brasil e as Universidades e demais instituições de ensino superior em Portugal,
associações profissionais para tal legalmente habilitadas ou suas federações, bem como as entidades
públicas para tanto competentes, de cada uma das Partes Contratantes, poderão celebrar convênios que
assegurem o reconhecimento de títulos de especialização por elas emitidos, em favor de nacionais de
uma e outra Parte.
2. Tais convênios deverão ser homologados pelas autoridades competentes de ambas as Partes
Contratantes, se não tiverem sido por elas subscritos.
5. Acesso a Profissões e seu Exercício
Artigo 46
Os nacionais de uma das Partes Contratantes poderão aceder a uma profissão e exercê-la, no território
da outra Parte Contratante, em condições idênticas às exigidas aos nacionais desta última.
Artigo 47
Se o acesso a uma profissão ou o seu exercício se acharem regulamentados no território de uma das
Partes Contratantes por disposições decorrentes da participação desta em um processo de integração
regional, poderão os nacionais da outra Parte Contratante aceder naquele território a essa profissão e
exercê-la em condições idênticas às prescritas para os nacionais dos outros Estados participantes nesse
processo de integração regional.
6. Direitos de Autor e Direitos Conexos
Artigo 48
1. Cada Parte Contratante, em harmonia com os compromissos internacionais a que tenham aderido,
reconhece e assegura a proteção, no seu território, dos direitos de autor e direitos conexos dos nacionais
da outra Parte.
2. Nos mesmos termos e sempre que verificada a reciprocidade, serão reconhecidos e assegurados os
direitos sobre bens informáticos.
3. Será estudada a melhor forma de conceder aos beneficiários do regime definido nos dois parágrafos
ou números anteriores tratamento idêntico ao dos nacionais no que toca ao recebimento dos seus
direitos.
TÍTULO IV
COOPERAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
1. Princípios Gerais
Artigo 49
As Partes Contratantes encorajarão e esforçar-se-ão por promover o desenvolvimento e a
diversificação das suas relações econômicas e financeiras, mediante uma crescente cooperação,
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tendente a assegurar a dinamização e a modernização das respectivas economias, sem prejuízo dos
compromissos internacionais por elas assumidos.
Artigo 50
Tendo em vista o disposto no Artigo anterior, as Partes Contratantes procurarão definir, relativamente
aos diversos setores de atividade, regimes legais que permitam o acesso das pessoas físicas e jurídicas
ou pessoas singulares e coletivas nacionais de cada uma delas a um tratamento tendencialmente
unitário.
Artigo 51
Reconhecem as Partes que a realização dos objetivos referidos no Artigo 49 requer:
a) a difusão adequada, sistemática e atualizada de informações sobre a capacidade de oferta de bens e
de serviços e de tecnologia, bem como de oportunidades de investimentos nos dois países;
b) o acréscimo de colaboração entre empresas brasileiras e portuguesas, através de acordos de
cooperação, de associação e outros que concorram para o seu crescimento e progresso técnico e
facilitem o aumento e a valorização do fluxo de trocas entre os dois países;
c) a promoção e realização de projetos comuns de investimentos, de co-investimento e de transferência
de tecnologia com vistas a desenvolver e modernizar as estruturas empresariais no Brasil e em Portugal
e facilitar o acesso a novas atividades em termos competitivos no plano internacional.
Artigo 52
Para alcançar os objetivos assinalados nos Artigos anteriores propõem-se as Partes, designadamente:
a) estimular a troca de informações e de experiências bem como a realização de estudos e projetos
conjuntos de pesquisa e de planejamento ou planeamento entre instituições, empresas e suas
organizações, de cada um dos países, em ordem a permitir a elaboração de estratégias de
desenvolvimento comum, nos diferentes ramos de atividade econômica, a médio ou a longo prazo;
b) promover ou desenvolver ações conjuntas no domínio da formação científica, profissional e técnica
dos intervenientes em atividades econômicas e financeiras nos dois países;
c) fomentar a cooperação entre empresas brasileiras e portuguesas na realização de projetos comuns
de investimento tanto no Brasil e em Portugal como em terceiros mercados, designadamente através
da constituição de “joint-ventures”, privilegiando as áreas de integração econômica em que os dois
países se enquadram;
d) estabelecer o intercâmbio sistemático de informações sobre concursos públicos ou concorrências
públicas nacionais e internacionais e facilitar o acesso dos agentes econômicos brasileiros e
portugueses a essas informações;
e) concertar as suas posições em instituições internacionais nas áreas econômicas e financeiras,
nomeadamente no que respeita à disciplina dos mercados de matérias primas e estabilização de preços.
Artigo 53
Entre os domínios abertos à cooperação entre as duas Partes, nos termos e com os objetivos fixados
nos artigos 49 a 52, figuram designadamente, agricultura, as pescas, energia, indústria, transportes,
comunicações e turismo, em conformidade com acordos setoriais complementares.
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2. Cooperação no Domínio Comercial
Artigo 54
As Partes Contratantes tomarão as medidas necessárias para promover o crescimento e a diversificação
do intercâmbio comercial entre os dois países e, sem quebra dos compromissos internacionais a que
ambas se encontram obrigadas, instituirão o melhor tratamento possível aos produtos comerciais com
interesse no comércio luso-brasileiro.
Artigo 55
As Partes Contratantes concederão entre si todas as facilidades necessárias para a realização de
exposições, feiras ou certames semelhantes, comerciais, industriais, agrícolas e artesanais,
nomeadamente o benefício de importação temporária, a dispensa do pagamento dos direitos de
importação para mostruários e material de propaganda e, de um modo geral, a simplificação das
formalidades aduaneiras, nos termos e condições previstos nas respectivas legislações internas.
3. Cooperação no Domínio dos Investimentos
Artigo 56
1. Cada Parte Contratante promoverá a realização no seu território de investimentos de pessoas físicas
e jurídicas ou pessoas singulares e coletivas da outra Parte Contratante.
2. Os investimentos serão autorizados pelas Partes Contratantes de acordo com sua lei interna.
Artigo 57
1. Cada Parte Contratante garantirá, em seu território, tratamento não-discriminatório, justo e
eqüitativo aos investimentos realizados por pessoas físicas e jurídicas ou pessoas singulares e coletivas
da outra Parte Contratante, bem como à livre transferência das importâncias com eles relacionadas.
2. O tratamento referido no parágrafo 1o deste Artigo não será menos favorável do que o outorgado
por uma Parte Contratante aos investimentos realizados em seu território, em condições semelhantes,
por investidores de um terceiro país, salvo aquele concedido em virtude de participação em processos
de integração regional, de acordos para evitar a dupla tributação ou de qualquer outro ajuste em matéria
tributária.
3. Cada Parte Contratante concederá aos investimentos de pessoas físicas e jurídicas ou pessoas
singulares e coletivas da outra Parte tratamento não menos favorável que o dado aos investimentos de
seus nacionais, exceto nos casos previstos pelas respectivas legislações nacionais.
4. Cooperação no Domínio Financeiro e Fiscal
Artigo 58
As Partes Contratantes poderão estimular as instituições e organizações financeiras sediadas nos seus
territórios a concluírem acordos inter-bancários e concederem créditos preferenciais, tendo em conta
a legislação vigente nos dois Países e os respectivos compromissos internacionais, com vista a facilitar
a implementação de projetos de cooperação econômica bilateral.
Artigo 59
1. Cada Parte Contratante atuará com base no princípio da não- discriminação em matéria fiscal
relativamente aos nacionais da outra Parte.
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2. As Partes Contratantes desenvolverão laços de cooperação no domínio fiscal, designadamente
através da adoção de instrumentos adequados para evitar a dupla tributação e a evasão fiscais.
5. Propriedade Industrial e Concorrência Desleal
Artigo 60
Cada Parte Contratante, em harmonia com os compromissos internacionais a que tenha aderido,
reconhece e assegura a proteção, no seu território, dos direitos de propriedade industrial dos nacionais
da outra Parte, garantindo a estes os recursos aos meios de repressão da concorrência desleal.
TÍTULO V
COOPERAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS
1. Meio Ambiente e Ordenamento do Território
Artigo 61
As Partes Contratantes comprometem-se a cooperar no tratamento adequado dos problemas
relacionados com a defesa do meio ambiente, no quadro do desenvolvimento sustentável de ambos os
países, designadamente quanto ao planejamento ou planeamento e gestão de reservas e parques
nacionais, bem como quanto à formação em matéria ambiental.
2. Seguridade Social ou Segurança Social
Artigo 62
As Partes Contratantes darão continuidade e desenvolverão a cooperação no domínio da seguridade
social ou segurança social, a partir dos acordos setoriais vigentes.
3. Saúde
Artigo 63
As Partes Contratantes desenvolverão ações de cooperação, designadamente na organização dos
cuidados de saúde primários e diferenciados e no controle de endemias e afirmam o seu interesse em
uma crescente cooperação em organizações internacionais na área da saúde.
4. Justiça
Artigo 64
1. As Partes Contratantes comprometem-se a prestar auxílio mútuo em matéria penal e a combater a
produção e o tráfico ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas.
2. Propõem-se também desenvolver a cooperação em matéria de extradição e definir um quadro
normativo adequado que permita a transferência de pessoas condenadas para cumprimento de pena no
país de origem, bem como alargar ações conjuntas no campo da administração da justiça.
5. Forças Armadas
Artigo 65
As Partes Contratantes desenvolverão a cooperação militar no domínio da defesa, designadamente
através de troca de informações e experiências em temas de atualidade como, entre outros, as
Operações de Paz das Nações Unidas.
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6. Administração Pública
Artigo 66
Através dos organismos competentes e com recurso, se necessário, a instituições e técnicos
especializados, as Partes Contratantes desenvolverão a cooperação no âmbito da reforma e
modernização administrativa, em temas e áreas entre elas previamente definidos.
7. Ação Consular
Artigo 67
As Partes Contratantes favorecerão contatos ágeis e diretos entre as respectivas administrações na área
consular.
Artigo 68
A partir dos acordos setoriais vigentes, as Partes Contratantes desenvolverão os mecanismos de
cooperação baseados na complementaridade das redes consulares dos dois países, de modo a estender
a proteção consular aos nacionais de cada uma delas, nos locais a serem previamente especificados
entre ambas, onde não exista repartição consular brasileira ou posto consular português.
TÍTULO VI
EXECUÇÃO DO TRATADO
Artigo 69
Será criada uma Comissão Permanente luso-brasileira para acompanhar a execução do presente
Tratado.
Artigo 70
A Comissão Permanente será composta por altos funcionários designados pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores do Brasil e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em número não
superior a cinco por cada Parte Contratante.
Artigo 71
A presidência da Comissão Permanente será assumida, em cada ano, alternadamente, pelo chefe da
delegação do Brasil e pelo chefe da delegação de Portugal.
Artigo 72
A Comissão Permanente reunir-se-á obrigatoriamente, uma vez por ano, no país do presidente em
exercício e poderá ser convocada por iniciativa deste ou a pedido do chefe da delegação da outra Parte,
sempre que as circunstâncias o aconselharem.
Artigo 73
Compete à Comissão Permanente acompanhar a execução do presente Tratado, analisar as dificuldades
ou divergências surgidas na sua interpretação ou aplicação, propor as medidas adequadas para a
solução dessas dificuldades, bem como sugerir as modificações tendentes a aperfeiçoar a realização
dos objetivos deste instrumento.
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Artigo 74
1. A Comissão Permanente poderá funcionar em pleno ou em subcomissões para a análise de questões
relativas a áreas específicas.
2. As propostas das subcomissões serão submetidas ao plenário da Comissão Permanente.
Artigo 75
As dificuldades ou divergências surgidas na interpretação ou aplicação do Tratado serão resolvidas
através de consultas, por negociação direta ou por qualquer outro meio diplomático acordado por
ambas as Partes.
Artigo 76
A composição das delegações que participam nas reuniões da Comissão Permanente, ou das suas
subcomissões, bem como a data, local e respectiva ordem de trabalhos serão estabelecidos por via
diplomática.
TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 77
1. O presente Tratado entrará em vigor trinta dias após a data da recepção da segunda das notas pelas
quais as Partes comunicarem reciprocamente a aprovação do mesmo, em conformidade com os
respectivos processos constitucionais.
2. O presente Tratado poderá, de comum acordo entre as Partes Contratantes, ser emendado. As
emendas entrarão em vigor nos termos do parágrafo 1º.
3. Qualquer das Partes Contratantes poderá denunciar o presente Tratado, cessando os seus efeitos seis
meses após o recebimento da notificação de denúncia.
Artigo 78
O presente Tratado revoga ou ab-roga os seguintes instrumentos jurídicos bilaterais:
a) Acordo entre os Estados Unidos do Brasil e Portugal para a Supressão de Vistos em Passaportes
Diplomáticos e Especiais, celebrado em Lisboa, aos 15 dias do mês de outubro de 1951, por troca de
Notas;
b) Tratado de Amizade e Consulta entre o Brasil e Portugal, celebrado no Rio de Janeiro, aos 16 dias
do mês de novembro de 1953;
c) Acordo sobre Vistos em Passaportes Comuns entre o Brasil e Portugal, concluído em Lisboa, por
troca de Notas, aos 9 dias do mês de agosto de 1960;
d) Acordo Cultural entre o Brasil e Portugal, celebrado em Lisboa, aos 7 dias do mês de setembro de
1966;
e) Protocolo Adicional ao Acordo Cultural de 7 de setembro de 1966, celebrado em Lisboa, aos 22
dias do mês de abril de 1971;
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f) Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, celebrada em
Brasília, aos 7 dias do mês de setembro de 1971;
g) Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e Portugal, para a abolição do pagamento da taxa de
residência pelos nacionais de cada um dos países residentes no território do outro, celebrado em
Brasília, aos 17 dias do mês de julho de 1979;
h) Acordo Quadro de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, celebrado em Brasília, aos 7 dias do mês de maio de 1991;
i) Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa
relativo à Isenção de Vistos, celebrado em Brasília, aos 15 dias do mês de abril de 1996.
Artigo 79
Os instrumentos jurídicos bilaterais não expressamente referidos no Artigo anterior permanecerão em
vigor em tudo o que não for contrariado pelo presente Tratado.
Feito em Porto Seguro, aos 22 dias do mês de abril do ano 2000, em dois exemplares originais em
língua portuguesa, sendo ambos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil
LUIZ FELIPE LAMPREIA
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Pelo Governo da República Portuguesa
JAIME GAMA
Ministro dos Negócios Estrangeiros
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DECRETO Nº 5.852, DE 18 DE JULHO DE 2006
Promulga o Acordo sobre Dispensa de Tradução de Documentos
Administrativos para Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do
Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, de 15 de
dezembro de 2000.
PUBLICADO NO DOU Nº 137, de 19/07/2006, Seção 1, Página 8
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 198, de 7 de
maio de 2004, o texto do Acordo sobre Dispensa de Tradução de Documentos Administrativos para
Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do
Chile, celebrado em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000;
Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 29 de dezembro de 2005, nos termos de
seu art. 5º;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Dispensa de Tradução de Documentos Administrativos para Efeitos de
Imigração entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile,
celebrado em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000, apenso por cópia ao presente Decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 18 de julho de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
ACORDO SOBRE DISPENSA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
PARA EFEITOS DE IMIGRAÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A
REPÚBLICA DA BOLIVIA E A REPÚBLICA DO CHILE
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e a República do Chile,
Estados Associados do MERCOSUL, todas doravante denominadas “Estados Partes”, para efeito do
presente Acordo,
TENDO EM VISTA o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, O Acordo de
Complementação Econômica nº 35, o Acordo de Complementação Econômica nº 36 e as Decisões do
Conselho do Mercado Comum nº 14/96 “Participação de Terceiros Países Associados em Reuniões do
MERCOSUL” e nº 12/97 “Participação do Chile em Reuniões do MERCOSUL”
CONSIDERANDO que os instrumentos fundacionais do MERCOSUL estabelecem o compromisso,
por parte dos Estados Partes, de harmonizar suas legislações;
308

REAFIRMANDO a vontade dos Estados Partes de fortalecer os fraternais vínculos existentes entre
eles e de aumentar a fluidez da circulação e dos contatos entre os beneficiários do presente acordo;
ENFATIZANDO a importância de contemplar tais soluções em instrumentos jurídicos de cooperação
o livre trânsito e a permanência dos cidadãos dos Estados Partes do presente Acordo, mediante a
facilitação do trâmite imigratório;
TENDO EM CONTA a vontade dos Estados democráticos de avançar em mecanismos tendentes à
eliminação gradual dos trâmites de entrada, saída e estada nos Estados Partes,
EM CONFORMIDADE com a Decisão CMC 7/96, que motivou a necessidade de avançar na
elaboração de mecanismos comuns para aprofundar a cooperação nas áreas de competência dos
Ministérios de Interior ou equivalentes,
ACORDAM:
ARTIGO 1º
O presente Acordo aplicar-se-á aos documentos apresentados a efeitos de trâmites imigratórios
referentes a solicitação de vistos, renovação do prazo de estada e concessão de permanência.
ARTIGO 2º
Os nacionais de qualquer dos Estados Partes ficam dispensados, nos trâmites administrativos
migratórios assinalados no artigo 1o da exigência de tradução dos seguintes documentos:
1) passaporte;
2) cédula de identidade;
3) certidões de nascimento e casamento; e
4) atestado negativo de antecedentes penais.
ARTIGO 3º
A dispensa de tradução de documentos estabelecida pelo presente Acordo não exime seus beneficiários
do cumprimento das demais leis e regulamentos em matéria migratória vigentes em cada um dos
Estados Partes
ARTIGO 4º
Havendo dúvidas fundamentadas quanto ao conteúdo do documento apresentado, o país de ingresso
poderá, excepcionalmente, exigir a tradução do respectivo documento.
ARTIGO 5º
1. O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) dias depois do depósito do instrumento de ratificação
de pelo menos um Estado Parte do MERCOSUL e de pelo menos um Estado Associado. Para os
demais Estados Partes entrará em vigor no trigésimo dia a contar do depósito de seu respectivo
instrumento de ratificação.
2. O presente Acordo não restringirá outros que sobre a matéria, possam existir entre os Estados Partes,
desde que não o contradigam.
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3. A República do Paraguai será depositária do presente Acordo e dos instrumentos de ratificação e
das notificações, e enviará cópias devidamente autenticadas aos demais Estados Partes.
4. A República do Paraguai notificará os demais Estados Partes da data de entrada em vigor do presente
Acordo e da data de depósito dos instrumentos de ratificação ou da notificação.
5. Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente Acordo mediante notificação escrita dirigida às
outras Partes. A denúncia surtirá efeito seis (6) meses depois da data de notificação.
Feito em Florianópolis, República Federativa do Brasil, em 15 de dezembro de 2000, em um exemplar
original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Argentina
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Pelo Governo da República da Bolívia
JAVIER MURILLO
Pelo Governo da República Federativa do Brasil
LUIZ FELIPE LAMPREIA
Pelo Governo da República do Chile
MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA
Pelo Governo da República do Paraguai
JUAN ESTEBAN AGUIRRE
Pelo Governo da República Oriental do Uruguai
DIDIER OPERTTI
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DECRETO Nº 6.736, DE 12 DE JANEIRO DE 2009
Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República
Argentina, celebrado em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005.
PUBLICADO NO DOU Nº 8, de 13/01/2009, Seção 1, Página 10
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina
celebraram em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005, um Acordo para Concessão de
Permanência a Detentores de Vistos Temporários ou a Turistas;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo por meio do Decreto Legislativo no
227, de 3 de setembro de 2008;
Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 27 de novembro de 2008, nos termos
de seu Artigo 11;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, celebrado
em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Samuel Pinheiro Guimarães Neto
ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA
ARGENTINA PARA CONCESSÃO DE PERMANÊNCIA A DETENTORES DE VISTOS
TEMPORÁRIOS OU A TURISTAS
A República Federativa do Brasil
e
A República Argentina (doravante denominados “Partes”),
Considerando o desejo de fortalecer e aprofundar o processo de integração, assim como a estreita
relação que os une, irmanados pela história, cultura e geografia;
Persuadidos da necessidade de outorgar um marco adequado às condições dos imigrantes das Partes,
possibilitando de forma efetiva sua inserção na sociedade da Parte receptora;
Tendo presente a importância manter os fraternos vínculos existentes entre as Partes, considerados
estratégicos e prioritários para avançar no processo de integração regional, com sentimentos de
amizade e mútua confiança; e,
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Reiterando o disposto pelos Presidentes na Declaração Conjunta de 16 de outubro de 2003, no sentido
de fortalecer o processo de integração com a adoção de medidas concretas para facilitação do trânsito
dos nacionais de ambas as Partes,
Acordam:
ARTIGO 1º
Os nacionais brasileiros que se encontrem na Argentina e os nacionais argentinos que se encontrem no
Brasil poderão obter a transformação dos vistos de turista ou dos vistos temporários em permanente,
desde que requeiram e cumpram com os requisitos previstos no presente Acordo.
ARTIGO 2º
1.Os nacionais de uma Parte que se encontram em situação irregular no território da outra Parte
também poderão requerer a regularização migratória, desde que apresentem os documentos elencados
no artigo 3º do presente Acordo.
2.Os nacionais de uma Parte que tiverem ingressado no território da outra Parte como clandestinos
somente poderão solicitar os benefícios do presente Acordo após saírem do território do país de
recepção e reingressar regularmente.
ARTIGO 3º
Os pedidos de transformação ou regularização devem ser apresentados ao Departamento de
Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça do Brasil ou à Direção Nacional
de Migrações do Ministério do Interior da Argentina, juntamente com os seguintes documentos:
a) Passaporte ou documento de identidade válido para ingresso nas Partes e cópia;
b) Certidão negativa de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais no país em que tenha residido
nos cinco anos anteriores à apresentação do pedido;
c) Declaração do interessado, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes nacionais ou
internacionais, penais ou policiais;
d) Comprovante de ingresso no território das Partes; e,
e) Comprovante de pagamento das taxas de imigração aplicáveis.
ARTIGO 4º
A permanência concedida com base no presente Acordo não exime o interessado de cumprir com o
disposto na legislação interna das Partes.
ARTIGO 5º
O presente Acordo será aplicado sem prejuízo de outras normas ou dispositivos internos vigentes nas
Partes que resultem mais favoráveis aos interesses dos imigrantes;
ARTIGO 6º
1. Circulação e Permanência: As pessoas que tenham obtido sua residência conforme o disposto nos
artigos 1º e 2º do presente Acordo têm direito a entrar, sair, circular e permanecer livremente no
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território do país de recepção, mediante prévio cumprimento das formalidades previstas neste, e sem
prejuízo de restrições excepcionais impostas por razões de ordem pública e segurança pública.
2. Têm ainda direitos a exercer qualquer atividade, tanto por conta própria, como por conta de terceiros,
nas mesmas condições que os nacionais do país de recepção, de acordo com as normas legais de cada
país.
3. Igualdade de direitos civis: Os nacionais das Partes e suas famílias, que houverem obtido residência,
nos termos do presente Acordo, gozarão dos mesmos direitos e liberdades civis, sociais, culturais e
econômicas dos nacionais do país de recepção, em particular o direito a trabalhar e exercer toda
atividade lícita, nas condições que dispõem as leis; peticionar às autoridades; entrar, permanecer,
transitar e sair do território das Partes; associar-se para fins lícitos e professar livremente seu culto,
conforme as leis que regulamentam seu exercício.
4. Reunião familiar: Aos membros da família que não tenham a nacionalidade de um dos Estados
Partes, será concedida uma autorização de residência de idêntica vigência a da pessoa da qual
dependam, sempre e quando apresentem a documentação que estabelece o artigo 3º e não possuam
impedimentos. Se, por sua nacionalidade, os membros da família necessitarem de vistos para ingressar
no país, deverão tramitar a residência ante a autoridade consular, salvo quando, nos termos das normas
internas do país de recepção, este último requisito não seja necessário.
5. Igualdade de Tratamento com os nacionais: Os imigrantes gozarão, no território das Partes, de
tratamento não menos favorável do que recebem os nacionais do país de recepção, no que concerne à
aplicação da legislação trabalhista, especialmente em matéria de remuneração, condições de trabalho
e seguro social.
6. Compromisso em matéria previdenciária: As partes analisarão a exeqüibilidade de firmar acordos
de reciprocidade em matéria providenciaria.
7. Direito de transferir recursos: Os imigrantes das Partes terão direito a transferir livremente, ao seu
país de origem, sua renda e suas economias pessoais, em particular os valores necessários ao sustento
de seus familiares, em conformidade com as normativas e legislação interna de cada uma das Partes.
8. Direito dos filhos dos imigrantes: Os filhos dos imigrantes, que houverem nascido no território de
uma das Partes, terão direito a ter um nome, ao registro de seu nascimento e a ter uma nacionalidade,
em conformidade com as respectivas legislações internas.
9. Os filhos dos imigrantes gozarão, no território das Partes, do direito fundamental de acesso à
educação em condições de igualdade com os nacionais do país de recepção. O acesso às instituições
de ensino pré-escolar ou às escolas públicas não poderá ser negado ou limitar-se a circunstancial
situação irregular de permanência dos pais.
ARTIGO 7º
Os documentos apresentados para tramite migratório estão dispensados da exigência de tradução,
exceto quando houver dúvidas fundamentadas sobre o conteúdo do documento, conforme estabelecido
no Acordo de Isenção de Traduções de Documentos Administrativos para efeitos de Imigração entre
os Estados Parte do Mercosul, aprovado por decisão CMC 44/00.
ARTIGO 8º
A concessão da permanência será declarada nula se, a qualquer tempo, alguma informação apresentada
pelo requerente for verificada falsa.
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ARTIGO 9º
Eventuais conflitos que surjam quanto à aplicação, alcance e interpretação dos dispositivos constantes
no presente Acordo serão solucionados diretamente pelas Partes, que deverão realizar reuniões quando
julgarem conveniente para avaliação da aplicação deste Instrumento.
ARTIGO 10
Qualquer das Partes poderá denunciar o presente Acordo, cessando os seus efeitos seis meses após o
recebimento de notificação de denúncia, sem prejuízo dos processos em andamento.
ARTIGO 11
O presente Acordo entrará em vigência trinta dias após a data da última das notas pelas quais as Partes
comuniquem o cumprimento das formalidades legais internas para sua entrada em vigor.
Feito na cidade de Puerto Iguazú, República Argentina, aos 30 dias do mês de novembro, de 2005, em
dois originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
PELA REPÚBLICA FEDERAT I VA DO BRASIL
CELSO AMORIM
Ministro de Estado das Relações Exteriores
PELA REPÚBLICA ARGENTINA
RAFAEL ANTONIO BIELSA
Ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto
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DECRETO Nº 6.771, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009
Promulga o Acordo sobre Isenção de Taxas e Emolumentos Devidos à
Emissão e Renovação de Autorizações de Residência para os Cidadãos
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Brasília,
em 30 de julho de 2002.
PUBLICADO NO DOU Nº 33, de 17/02/2009, Seção 1, Página 1
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 1.013, de 10 de
novembro de 2005, o Acordo sobre Isenção de Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e Renovação
de Autorizações de Residência para os Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
assinado em Brasília, em 30 de julho de 2002;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação do referido Acordo
junto ao Secretariado Executivo da CPLP em 12 de janeiro de 2006;
Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 1º de outubro de 2003 e passou a vigorar
para o Brasil, no plano externo, em 1º de fevereiro de 2006;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Isenção de Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e Renovação de
Autorizações de Residência para os Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, apenso
por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
ACORDO SOBRE ISENÇÃO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS À EMISSÃO E
RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE RESIDÊNCIA PARA OS CIDADÃOS DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Considerando que um dos objetivos da constituição da CPLP é o de promover, sem prejuízo dos
compromissos internacionais assumidos pelos Estados Membros, medidas visando a resolução dos
problemas enfrentados pelas comunidades imigradas no espaço da CPLP, bem como a coordenação e
o reforço da cooperação no domínio das políticas de imigração;
Considerando o interesse comum em prosseguir uma política de cooperação no sentido de reforçar
cada vez mais os laços especiais de amizade e de fraternidade que unem os Povos e Governos da CPLP,
criando oportunidades de desenvolvimento;
Tendo em consideração o disposto nas Resoluções de Maputo e São Tomé sobre Cidadania e
Circulação de Pessoas no espaço da CPLP;
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Considerando ainda o disposto nos Comunicados Finais do V e VI Conselho de Ministros realizados,
respectivamente em Maputo e São Tomé, no que se refere à Cidadania e Circulação de Pessoas no
espaço da CPLP;
A República de Angola, a República Federativa do Brasil, a República de Cabo Verde, a República da
Guiné-Bissau, a República de Moçambique, a República Portuguesa e a República Democrática de
São Tomé e Príncipe, acordam o seguinte:
Artigo 1º
Os cidadãos dos Estados Membros da CPLP, residentes nos outros Estados Membros, estão isentos do
pagamento de taxas e emolumentos devidos na emissão e renovação de autorizações de residência,
com exceção dos custos de emissão de documentos.
Artigo 2º
1. Os Estados Membros interessados em eventuais alterações ao presente acordo, enviarão por escrito,
ao Secretariado Executivo, uma notificação, contendo as propostas de emenda.
2. O Secretariado Executivo promoverá, num prazo máximo de 90 dias a contar da data da notificação,
o início das negociações, dando conhecimento imediato ao Comitê de Concertação Permanente.
3. O texto resultante das negociações acima referidas será encaminhado ao Conselho de Ministros para
aprovação.
4. As emendas entrarão em vigor nos termos previstos no artigo 6º.
Artigo 3º
1. Cada Estado Membro reserva-se o direito de suspender temporariamente a aplicação do presente
Acordo por motivos de ordem interna, de segurança nacional, de saúde pública ou obrigações
internacionais, dando do fato imediato conhecimento aos demais Estados Membros.
2. A suspensão referida no número anterior produz efeitos a partir da data da recepção da notificação
pelo Secretariado Executivo.
Artigo 4º
1. Qualquer Estado Membro poderá denunciar o presente Acordo, mediante notificação ao
Secretariado Executivo que, por sua vez, comunicará de imediato aos demais Estados Membros.
2. A denúncia produzirá efeito 60 dias após a data da recepção da notificação.
Artigo 5º
As dúvidas resultantes da interpretação ou aplicação do presente Acordo serão resolvidas por consenso
entre os Estados Membros.
Artigo 6º
1. O presente Acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte à data em que três Estados
Membros da CPLP tenham depositado na sede da CPLP, junto ao Secretariado Executivo, os
respectivos instrumentos de ratificação ou documentos equivalentes que os vinculem ao Acordo.
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2. Para cada um dos Estados Membros que vier a depositar posteriormente, na sede da CPLP, junto ao
Secretariado Executivo, o respectivo instrumento de ratificação ou documento equivalente que o
vincule ao Acordo, o mesmo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte à data do depósito.
Artigo 7º
O texto original do presente Acordo será depositado na sede da CPLP, junto do Secretariado Executivo,
que enviará cópias autenticadas do mesmo aos Estados Membros.
Feito e assinado em Brasília, a 30 de julho de 2002.
Pela República de Angola
JOÃO BERNARDO DE MIRANDA
Ministro das Relações Exteriores
Pela República de Cabo Verde
MANUEL INOCÊNCIO DE SOUSA
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades
Pela República de Moçambique
LEONARDO SANTOS SIMÃO
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Pela República Federativa do Brasil
CELSO LAFER
Ministro das Relações Exteriores
Pela República da Guiné-Bissau
FILOMENA MASCARENHAS TIPOTE
Ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades
Pela República Portuguesa
ANTÓNIO MANUEL DE MENDONÇA MARTINS DA CRUZ
Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas
Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe
ALDA BANDEIRA TAVARES VAZ DA CONCEIÇÃO
Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
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DECRETO Nº 6.975, DE 7 DE OUTUBRO DE 2009
Promulga o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do
Mercado Comum do Sul – Mercosul, Bolívia e Chile, assinado por ocasião
da XXIII Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada em Brasília
nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.
PUBLICADO NO DOU Nº 193, de 08/10/2009, Seção 1, Página 14
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 925, de 15 de
setembro de 2005, o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do
Sul - Mercosul, Bolívia e Chile, assinado por ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Mercado Comum,
realizada em Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação do referido Acordo junto ao
Departamento de Tratados do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, em 18 de outubro de 2005;
Considerando que o Acordo entrou em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, em 28 de julho de
2009;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul
- Mercosul, Bolívia e Chile, assinado por ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Mercado Comum,
realizada em Brasília nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002, apenso por cópia ao presente Decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
ACORDO SOBRE RESIDÊNCIA PARA NACIONAIS DOS ESTADOS PARTES DO
MERCOSUL, BOLÍVIA E CHILE
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, República do Paraguai e a República Oriental
do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e a República do Chile, Estados
Associados,
CONSIDERANDO o Tratado de Assunção, assinado em 26 de março de 1991 entre a República Argentina,
a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai e o Protocolo
de Ouro Preto, sobre a estrutura institucional do MERCOSUL assinado em 17 de dezembro de 1994 por
esses mesmos Estados,
ATENDENDO a decisão do Conselho Mercado Comum do MERCOSUL Nº 14/96 “'Participação de
Terceiros Países Associados em Reuniões de MERCOSUL” e a Nº 12/97 “Participação do Chile em
Reuniões do MERCOSUL”.

318

EM CONCORDÂNCIA com a Decisão Nº 07/96 (XI CMC - Fortaleza, 17/ 96) que motivou a necessidade
de avançar na elaboração de mecanismos comuns, para aprofundar a cooperação nas áreas de competência
dos respectivos Ministérios do Interior ou equivalentes.
REAFIRMANDO o desejo dos Estados Partes do MERCOSUL e dos Países Associados de fortalecer e
aprofundar o processo de integração, assim como os fraternais vínculos existentes entre eles.
TENDO PRESENTE que a implementação de uma política de livre circulação de pessoas na Região é
essencial para a consecução desses objetivos;
VISANDO a solucionar a situação migratória dos nacionais dos Estados Partes e Países Associados na
região, a fim de fortalecer os laços que unem a comunidade regional;
CONVENCIDOS da importância de combater o tráfico de pessoas para fins exploração de mão-de-obra e
aquelas situações que impliquem degradação da dignidade humana, buscando soluções conjuntas e
conciliadoras aos graves problemas que assolam os Estados Partes, os Países Associados e a comunidade
como um todo, consoante compromisso firmado no Plano Geral de Cooperação e Coordenação de
Segurança Regional;
RECONHECENDO o compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações para lograr o
fortalecimento do processo de integração, tal qual disposto no artigo 1o do Tratado de Assunção;
BUSCANDO estabelecer regras comuns para a tramitação da autorização de residências aos nacionais dos
Estados Partes e Associados do MERCOSUL;
ACORDAM:
Artigo 1
OBJETO
Os nacionais de um Estado Parte que desejem residir no território de outro Estado Parte poderão obter
residência legal neste último, conforme os termos deste Acordo, mediante a comprovação de sua
nacionalidade e apresentação dos requisitos previsto no artigo 4o do presente.
Artigo 2
DEFINIÇÕES
Os termos utilizados no presente Acordo terão a seguinte interpretação:
“Estados Partes”: Estados membros e Países Associados do MERCOSUL;
“Nacionais de uma Parte”: são as pessoas que possuem a nacionalidade originária de um dos Estados Partes
ou a nacionalidade adquirida por naturalização há pelo menos cinco anos;
“Imigrantes”: são os nacionais das Partes que desejem estabelecer-se no território da outra Parte;
“País de origem”: é o país de nacionalidade dos imigrantes;
“País de recepção”: é o país da nova residência dos imigrantes.
Artigo 3
ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente Acordo aplica-se a:
1) Nacionais de uma Parte, que desejem estabelecer-se no território de outra e que apresentem perante o
consulado respectivo sua solicitação de ingresso no país e a documentação determinada no artigo seguinte;
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2) Nacionais de uma Parte, que se encontrem no território de outra Parte, desejando estabelecer-se no
mesmo e apresentem perante aos serviços de migração sua solicitação de regularização e a documentação
determinada no artigo seguinte.
O procedimento previsto no parágrafo 2 aplicar-se-á independente da condição migratória em que houver
ingressado o peticionante no território do país de recepção e implicará a isenção de multas e outras sanções
administrativas mais gravosas.
Artigo 4
TIPO DE RESIDÊNCIA A OUTORGAR E REQUISITOS
1. Aos peticionantes compreendidos nos parágrafos 1 e 2 do Artigo 3o, a representação consular ou os
serviços de migração correspondentes, segundo seja o caso, poderá outorgar uma residência temporária de
até dois anos, mediante prévia apresentação da seguinte documentação:
a) Passaporte válido e vigente ou carteira de identidade ou certidão de nacionalidade expedida pelo agente
consular do país de origem, credenciado no país de recepção, de modo que reste provada a identidade e a
nacionalidade do peticionante;
b) Certidão de nascimento e comprovação de estado civil da pessoa e certificado de nacionalização ou
naturalização, quando for o caso;
c) Certidão negativa de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais no país de origem ou nos que
houver residido o peticionante nos cinco anos anteriores à sua chegada ao país de recepção ou seu pedido
ao consulado, segundo seja o caso;
d) Declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes internacionais penais ou policiais;
e) Certificado de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais do peticionante no país de recepção,
quando se tratar de nacionais compreendidos no parágrafo 2 do Artigo 3o do presente Acordo;
f) Se exigido pela legislação interna do Estado Parte de ingresso, certificado médico expedido por
autoridade médica migratória ou outra autoridade sanitária oficial do país de origem ou de recepção,
segundo equivalha, no qual conste a aptidão psicofísica do peticionante, em conformidade com as normas
internas do país de recepção;
g) Pagamento de uma taxa de serviço, conforme disposto nas respectivas legislações internas.
2. Para efeitos de legalização dos documentos, quando a solicitação tramitar no consulado, bastará a
notificação de sua autenticidade, conforme os procedimentos estabelecidos no país do qual o documento
procede. Quando a solicitação tramitar pelos serviços migratórios, tais documentos deverão somente ser
certificados pelo agente consular do país de origem do peticionante, credenciado no país de recepção, sem
outro cuidado.
Artigo 5
RESIDÊNCIA PERMANENTE
1. A residência temporária poderá ser transformada em permanente, mediante a apresentação do
peticionante, perante a autoridade migratória do país de recepção, 90 (noventa) dias antes do vencimento
da mesma, acompanhado da seguinte documentação:
a) Certidão de residência temporária obtida em conformidade com os termos do presente Acordo;
b) Passaporte válido e vigente ou carteira de identidade ou certificado de nacionalidade expedida pelo
agente consular do país de origem do peticionante, credenciado no país de recepção, de modo que se prove
a identidade do peticionante;
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c) Certidão negativa de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais, no país de recepção;
d) Comprovação de meios de vida lícitos que permitam a subsistência do peticionante e de seu grupo
familiar de convívio;
e) Pagamento de uma taxa perante o respectivo serviço de migração, conforme disposto nas respectivas
legislações internas.
Artigo 6
NÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO
Os imigrantes que, uma vez vencida a residência temporária de até dois anos, outorgada em virtude do
artigo 4o do presente, não se apresentarem à autoridade migratória do país de recepção, ficam submetidos
à legislação migratória interna de cada Estado Parte.
Artigo 7
INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES
As partes apresentarão suas respectivas regulamentações nacionais sobre imigração, assim como, no caso
de elaboração, suas últimas modificações, e garantirão aos cidadãos de outros Estados Partes que tiverem
obtido sua residência, um tratamento igualitário quanto a direitos civis, de acordo com as respectivas
legislações internas.
Artigo 8
NORMAS GERAIS SOBRE ENTRADA E PERMANÊNCIA
1. As pessoas que tenham obtido sua residência conforme o disposto nos artigos 4o e 5o do presente Acordo
têm direito a entrar, sair, circular e permanecer livremente no território do país de recepção, mediante
prévio cumprimento das formalidades previstas neste, e sem prejuízo de restrições excepcionais impostas
por razões de ordem pública e segurança pública.
2. Têm ainda, direito a exercer qualquer atividade, tanto por conta própria, como por conta de terceiros,
nas mesmas condições que os nacionais do país de recepção, de acordo com as normas legais de cada país.
Artigo 9
DIREITO DOS IMIGRANTES E DOS MEMBROS DE SUAS FAMÍLIAS
1. IGUALDADE DE DIREITOS CIVIS: Os nacionais das Partes e suas famílias, que houverem obtido
residência, nos termos do presente Acordo, gozarão dos mesmos direitos e liberdades civis, sociais,
culturais e econômicas dos nacionais do país de recepção, em particular o direito a trabalhar e exercer toda
atividade lícita, nas condições que dispõem as leis; peticionar às autoridades; entrar, permanecer, transitar
e sair do território das Partes; associar-se para fins lícitos e professar livremente seu culto, conforme as leis
que regulamentam seu exercício.
2. REUNIÃO FAMILIAR: Aos membros da família que não tenham a nacionalidade de um dos Estados
Partes, será concedida uma autorização de residência de idêntica vigência a da pessoa da qual dependam,
sempre e quando apresentem a documentação que estabelece o artigo 3o e não possuam impedimentos. Se,
por sua nacionalidade, os membros da família necessitarem de vistos para ingressar no país, deverão
tramitar a residência ante a autoridade consular, salvo quando, nos termos das normas internas do país de
recepção, este último requisito não seja necessário.
3. IGUALDADE DE TRATAMENTO COM OS NACIONAIS: Os imigrantes gozarão, no território das
Partes, de tratamento não menos favorável do que recebem os nacionais do país de recepção, no que
concerne à aplicação da legislação trabalhista, especialmente em matéria de remuneração, condições de
trabalho e seguro social.
4. COMPROMISSO EM MATÉRIA PREVIDÊNCIÁRIA: As partes analizarão a exequibilidade de firmar
acordos de reciprocidade em matéria previdênciária.
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5. DIREITO DE TRANSFERIR RECURSOS: Os imigrantes das Partes terão direito a transferir
livremente, ao seu país de origem, sua renda e suas economias pessoais, em particular os valores
necessários ao sustento de seus familiares, em conformidade com as normativas e legislação interna de
cada uma das Partes.
6. DIREITO DOS FILHOS DOS IMIGRANTES: Os filhos dos imigrantes, que houverem nascido no
território de uma das Partes, terão direito a ter um nome, ao registro de seu nascimento e a ter uma
nacionalidade, em conformidade com as respectivas legislações internas.
Os filhos dos imigrantes gozarão, no território das Partes, do direito fundamental de acesso à educação em
condições de igualdade com os nacionais do país de recepção. O acesso às instituições de ensino pré-escolar
ou às escolas públicas não poderá ser negado ou limitar-se a circunstancial situação irregular de
permanência dos pais.
Artigo 10
PROMOÇÃO DE MEDIDAS RELATIVAS A CONDIÇÕES LEGAIS DE MIGRAÇÃO
E EMPREGO NAS PARTES
As partes estabelecerão mecanismos de cooperação permanentes tendentes a impedir o emprego ilegal dos
imigrantes no território da outra, para tal efeito, adotarão entre outras, as seguintes medidas:
a) Mecanismos de cooperação entre os organismos de inspeção migratória e trabalhista, destinados à
detecção e sanção do emprego ilegal de imigrantes;
b) Sanções efetivas às pessoas físicas ou jurídicas que empreguem nacionais das Partes em condições
ilegais. Tais medidas não afetarão os direitos que correspondam aos trabalhadores imigrantes, como
consequência dos trabalhos realizados nestas condições;
c) Mecanismos para a detecção e punição de pessoas individuais ou organizações que lucrem com os
movimentos ilegais ou clandestinos de trabalhadores imigrantes, cujo objetivo seja o ingresso, a
permanência e o trabalho em condições abusivas destas pessoas ou de seus familiares;
d) As Partes intensificarão as campanhas de difusão e informação pública, a fim de que potenciais
migrantes conheçam seus direitos.
Artigo 11
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA
O presente Acordo será aplicado sem prejuízo de normas ou dispositivos internos de cada Estado Parte que
sejam mais favoráveis aos imigrantes.
Artigo 12
RELAÇÃO COM A NORMATIVA ADUANEIRA
As disposições do presente Acordo não incluem a regularização dos eventuais bens e valores que tenham
ingressado provisoriamente no território dos Estados Partes.
Artigo 13
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO
Os conflitos que surjam quanto ao alcance, interpretação e aplicação do presente Acordo se solucionarão
conforme o mecanismo que se encontre vigente no momento em que se apresentar o problema e que tiver
sido consensuado entre as Partes.
Artigo 14
VIGÊNCIA
O presente Acordo entrará em vigor após a comunicação pelos seis Estados Partes à República do Paraguai
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do cumprimento das formalidades internas necessárias à entrada em vigor do presente instrumento.
Artigo 15
DEPÓSITO
A República do Paraguai será depositária do presente Acordo e das notificações dos demais Estados Partes
quanto à vigência e denúncia. A República do Paraguai enviará cópia, devidamente autenticada do presente
Acordo às demais Partes.
Artigo 16
DENÚNCIA
Os Estados Partes podem, a qualquer momento, denunciar o presente Acordo mediante notificação escrita
dirigida ao depositário, que notificará as demais Partes. A denúncia produzirá seus efeitos cento e oitenta
(180) dias, após a referida notificação.
Feito na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil, aos seis (6) dias do mês de dezembro de 2002,
em um original, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
EDUARDO DUHALDE
República Argentina
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
República Federativa do Brasil
LUIS ANGEL GONZÁLEZ MACCHI
República do Paraguai
JORGE BATLLE IBÁÑEZ
República Oriental do Uruguai
GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
República da Bolívia
RICARDO LAGOS ESCOBAR
República do Chile
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DECRETO Nº 8.660, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
Promulga a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela República
Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961.
PUBLICADO NO DOU Nº 21, de 01/02/2016, Seção 1, Página 3
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
IV, da Constituição, e
Considerando que a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros foi firmada em Haia, em 5 de outubro de 1961;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, por meio do Decreto Legislativo nº 148, de 6 de
julho de 2015;
Considerando que o Governo brasileiro depositou, junto ao Ministério das Relações Exteriores dos
Países Baixos, em 2 de dezembro de 2015, o instrumento de adesão da República Federativa do Brasil
à Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros;
e
Considerando que a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros entrará em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano jurídico
externo, em 14 de agosto de 2016;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgada a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, firmada em Haia, em 5 de outubro de 1961, anexa a este Decreto.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão
do Acordo e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Mauro Luiz Iecker Vieira
CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE LEGALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS
(Celebrada em 5 de outubro de 1961)
Os Estados Signatários da presente Convenção,
Desejando eliminar a exigência de legalização diplomática ou consular de documentos públicos
estrangeiros,
Decidiram celebrar uma Convenção com essa finalidade e concordaram com as seguintes disposições:
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Artigo 1º
A presente Convenção aplica-se a documentos públicos feitos no território de um dos Estados
Contratantes e que devam produzir efeitos no território de outro Estado Contratante.
No âmbito da presente Convenção, são considerados documentos públicos:
a) Os documentos provenientes de uma autoridade ou de um agente público vinculados a qualquer
jurisdição do Estado, inclusive os documentos provenientes do Ministério Público, de escrivão
judiciário ou de oficial de justiça;
b) Os documentos administrativos;
c) Os atos notariais;
d) As declarações oficiais apostas em documentos de natureza privada, tais como certidões que
comprovem o registro de um documento ou a sua existência em determinada data, e reconhecimentos
de assinatura.
Entretanto, a presente Convenção não se aplica:
a) Aos documentos emitidos por agentes diplomáticos ou consulares;
b) Aos documentos administrativos diretamente relacionados a operações comerciais ou aduaneiras.
Artigo 2º
Cada Estado Contratante dispensará a legalização dos documentos aos quais se aplica a presente
Convenção e que devam produzir efeitos em seu território. No âmbito da presente Convenção,
legalização significa apenas a formalidade pela qual os agentes diplomáticos ou consulares do país no
qual o documento deve produzir efeitos atestam a autenticidade da assinatura, a função ou o cargo
exercidos pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto
no documento.
Artigo 3º
A única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da assinatura, a função ou
cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo
aposto no documento, consiste na aposição da apostila definida no Artigo 4º, emitida pela autoridade
competente do Estado no qual o documento é originado.
Contudo, a formalidade prevista no parágrafo anterior não pode ser exigida se as leis, os regulamentos
ou os costumes em vigor no Estado onde o documento deva produzir efeitos - ou um acordo entre dois
ou mais Estados contratantes - a afastem ou simplifiquem, ou dispensem o ato de legalização.
Artigo 4º
A apostila prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3º será aposta no próprio documento ou em uma
folha a ele apensa e deverá estar em conformidade com o modelo anexo à presente Convenção.
A apostila poderá, contudo, ser redigida no idioma oficial da autoridade que a emite. Os termos
padronizados nela inscritos também poderão ser redigidos em um segundo idioma. O título “Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” deverá ser escrito em francês.
Artigo 5º
A apostila será emitida mediante solicitação do signatário do documento ou de qualquer portador.
Quando preenchida adequadamente, a apostila atesta a autenticidade da assinatura, a função ou o cargo
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exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo nele
aposto. A assinatura, selo ou carimbo contidos na apostila serão isentos de qualquer certificação.
Artigo 6º
Cada Estado Contratante designará as autoridades às quais, em razão do cargo ou função que exercem,
será atribuída a competência para emitir a apostila prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3º.
Esta designação deverá ser notificada pelo Estado Contratante ao Ministério das Relações Exteriores
dos Países Baixos, no momento do depósito do respectivo instrumento de ratificação, adesão ou da
respectiva declaração de extensão. Todas as modificações que ocorrerem na designação daquelas
autoridades também deverão ser notificadas ao referido Ministério.
Artigo 7º
Cada uma das autoridades designadas nos termos do Artigo 6º manterá registro ou arquivo no qual
serão anotadas as apostilas emitidas, especificando:
a) O número e a data da apostila;
b) O nome do signatário do documento público e o cargo ou função por ele exercida ou, no caso de
documentos não-assinados, a indicação da autoridade que apôs o selo ou carimbo.
Mediante solicitação de qualquer interessado, a autoridade emissora da apostila verificará se os dados
nela inscritos correspondem àqueles contidos no registro ou no arquivo.
Artigo 8º
Sempre que um tratado, convenção ou acordo entre dois ou mais Estados Contratantes contiver
disposições que sujeitem o reconhecimento de uma assinatura, selo ou carimbo a certas formalidades,
a presente Convenção apenas derrogará as referidas disposições se tais formalidades forem mais
rigorosas do que a formalidade prevista nos Artigos 3º e 4º.
Artigo 9º
Cada Estado Contratante tomará as providências necessárias para evitar que seus agentes diplomáticos
ou consulares realizem legalizações nos casos em que esse procedimento seja dispensado pela presente
Convenção.
Artigo 10
A presente Convenção fica aberta à assinatura pelos Estados representados na 9ª Sessão da Conferência
da Haia sobre Direito Internacional Privado, bem como por Irlanda, Islândia, Liechtenstein e Turquia.
A Convenção será ratificada e os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Ministério das
Relações Exteriores dos Países Baixos.
Artigo 11
A presente Convenção entrará em vigor no sexagésimo dia após o depósito do terceiro instrumento de
ratificação previsto no segundo parágrafo do Artigo 10.
A Convenção entrará em vigor, para cada Estado signatário que a ratifique posteriormente, no
sexagésimo dia após o depósito do respectivo instrumento de ratificação.
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Artigo 12
Qualquer Estado que não esteja mencionado no Artigo 10 poderá aderir à presente Convenção depois
da sua entrada em vigor, de acordo com o primeiro parágrafo do Artigo 11. O instrumento de adesão
será depositado junto ao Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos.
A adesão somente produzirá efeitos no âmbito das relações entre o Estado aderente e os Estados
Contratantes que não apresentem objeção à adesão nos seis meses posteriores ao recebimento da
notificação prevista no Artigo 15, alínea “d”. Qualquer objeção será informada ao Ministério das
Relações Exteriores dos Países Baixos.
A Convenção entrará em vigor entre o Estado aderente e os Estados que não tiverem apresentado
objeção à adesão no sexagésimo dia após a expiração do prazo de seis meses previsto no parágrafo
anterior.
Artigo 13
Qualquer Estado, no momento da assinatura, da ratificação ou da adesão, poderá declarar que a
aplicação da presente Convenção se estenderá ao conjunto dos territórios que ele representa no plano
internacional, ou a um ou a alguns dentre eles. Essa declaração terá efeito na data da entrada em vigor
da Convenção para o Estado em questão.
Posteriormente, tais extensões serão notificadas ao Ministério das Relações Exteriores dos Países
Baixos.
Quando um Estado que tenha assinado e ratificado a presente Convenção apresentar declaração de
extensão, esta entrará em vigor nos territórios em questão conforme o Artigo 11. Quando a declaração
de extensão for feita por um Estado que tenha aderido à Convenção, esta entrará em vigor nos
territórios em questão conforme o Artigo 12.
Artigo 14
A presente Convenção terá vigência de cinco anos a partir da data da sua entrada em vigor, nos termos
do primeiro parágrafo do Artigo 11, inclusive para os Estados que a ratificaram ou a ela aderiram
posteriormente.
Caso não haja denúncia, a Convenção será renovada tacitamente a cada cinco anos.
A denúncia será notificada ao Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos, pelo menos seis
meses antes do final do período de cinco anos.
A denúncia poderá limitar-se a alguns dos territórios aos quais a Convenção se aplica.
A denúncia produzirá efeitos apenas em relação ao Estado que tenha feito a respectiva notificação.
A Convenção permanecerá em vigor para os outros Estados Contratantes.
Artigo 15
O Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos deverá notificar os Estados mencionados no
Artigo 10 e os Estados que tenham aderido nos termos do Artigo 12 sobre o seguinte:
a) As notificações previstas no segundo parágrafo do Artigo 6º;
b) As assinaturas e ratificações previstas no Artigo 10;
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c) A data em que a presente Convenção entrará em vigor nos termos do primeiro parágrafo do Artigo
11;
d) As adesões e objeções previstas no Artigo 12 e a data em que as adesões entrarão em vigor;
e) As extensões previstas no Artigo 13 e a data em que entrarão em vigor; e
f) As denúncias previstas no terceiro parágrafo do Artigo 14.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados, firmaram a presente Convenção.
Concluída na Haia, em 5 de outubro de 1961, em francês e inglês, sendo que o texto em francês
prevalecerá em caso de divergência entre os dois textos, em uma única cópia que será depositada nos
arquivos do Governo dos Países Baixos e da qual será remetida uma cópia autenticada, por via
diplomática, para cada Estado representado na 9ª Sessão da Conferência da Haia sobre Direito
Internacional Privado, bem como para Irlanda, Islândia, Liechtenstein e Turquia.
Anexo à Convenção
Modelo de apostila
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. País: ………………......
Este documento público
2. foi assinado por ................................................................
3. agindo na qualidade de .....................................................
4. e tem o selo ou carimbo do ..............................................
Reconhecido
5. em ................................ 6. em..........................................
7. pelo ..................................................................................
8. sob o Nº ...............................
9. Selo/carimbo:
10. Assinatura:
................................................... .............................................
A apostila terá a forma de um quadrado com lados medindo no mínimo 9 centímetros
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DECRETO Nº 9.089, DE 6 DE JULHO DE 2017
Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República
Oriental do Uruguai sobre Residência Permanente com o Objetivo de
Alcançar a Livre Circulação de Pessoas, firmado em Brasília, em 9 de
julho de 2013.
PUBLICADO NO DOU Nº 129, de 07/07/2017, Seção 1, Página 7
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai
sobre Residência Permanente com o Objetivo de Alcançar a Livre Circulação de Pessoas foi firmado
em Brasília, em 9 de julho de 2013;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo por meio do Decreto Legislativo nº 152,
de 19 de dezembro de 2016; e
Considerando que o Acordo entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano jurídico
externo, em 28 de abril de 2017, nos termos de seu Artigo 13;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República
Oriental do Uruguai sobre Residência Permanente com o Objetivo de Alcançar a Livre Circulação de
Pessoas, firmado em Brasília, em 9 de julho de 2013, anexo a este Decreto.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão
do Acordo e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 6 de julho de 2017; 196º da Independência e 129º da República.
EUNÍCIO OLIVEIRA
Marcos Bezerra Abbott Galvão
ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA
ORIENTAL DO URUGUAI SOBRE RESIDÊNCIA PERMANENTE COM O OBJETIVO DE
ALCANÇAR A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
A República Federativa do Brasil
e
A República Oriental do Uruguai, doravante denominadas “Partes”;
REAFIRMANDO a vontade demonstrada pelos Presidentes da República Federativa do Brasil e da
República Oriental do Uruguai em alcançar a livre circulação de pessoas, e o disposto no Plano de
Ação para a constituição progressiva da livre circulação de pessoas, assinado pelos países em 4 de
dezembro de 2012;
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CONVENCIDOS de que seria oportuno facilitar o trânsito de seus nacionais entre seus respectivos
territórios, a fim de ampliar as oportunidades para todos os cidadãos brasileiros e uruguaios;
RECONHECENDO que as fronteiras que unem as Partes constituem elementos de integração entre
suas populações;
CONSIDERANDO necessário contribuir para o desenvolvimento e para o ajuste estrutural das
economias menores e das regiões menos desenvolvidas; e
CONVENCIDOS da necessidade de um instrumento que permita efetivamente alcançar o objeto deste
Acordo, por meio da implementação, em curto prazo, de procedimentos que facilitem o trânsito dos
nacionais de ambas as Partes,
ACORDAM:
Artigo 1º
Objetivos
Este Acordo tem por objetivo avançar na livre circulação de pessoas entre as Partes, com vistas a
assegurar a efetiva integração entre os dois países.
Artigo 2º
Visto ou Residência Permanente
1. Aos nacionais brasileiros e uruguaios pode ser concedida residência permanente ou visto
permanente, desde que requeiram, apresentando-se os seguintes documentos:
a) passaporte válido e vigente ou carteira de identidade ou documento especial de fronteiriço ou
certidão de nacionalidade expedida pelo agente consular do país de origem, acreditado no país de
recepção, de modo que reste provada a identidade e a nacionalidade do solicitante;
b) certidão ou declaração pessoal sob as penas da lei negativa de antecedentes judiciais e/ou penais
e/ou policiais, no país de origem ou nos que houver residido o solicitante nos cinco anos anteriores à
sua chegada ao país de destino ou de seu pedido ao consulado, conforme o caso;
c) Declaração pessoal sob as penas da lei de ausência de antecedentes internacionais penais ou
policiais;
2. Aos nacionais das Partes que vierem a solicitar a residência permanente na outra Parte não será
exigido período prévio de residência temporária.
Artigo 3º
Do Pedido
1. Os pedidos serão tramitados:
a) Para o Brasil: no caso de visto permanente, perante uma Missão Diplomática ou Representação
Consular brasileira; no caso de residência permanente, perante o Departamento de Polícia Federal ou
diretamente à Secretaria Nacional de Justiça;
b) Para o Uruguai: no caso de residência permanente perante uma representação diplomática uruguaia
ou a Direção Nacional de Migração.
2. As Partes comprometem-se a implementar sistema que permita a realização dos trâmites de
residência nas representações consulares das Partes, bem como o acompanhamento e a notificação dos
solicitantes.
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Artigo 4º
Isenção de Taxas, Emolumentos e Multas
1. Os trâmites até a concessão do visto ou da residência permanentes estarão isentos de custos.
2. O procedimento previsto nos artigos 2º e 3º aplicar-se-á independente da condição migratória do
solicitante no território do país de recepção e implicará a isenção de multas e outras sanções
administrativas mais gravosas decorrentes de estada irregular.
Artigo 5º
Dispensa de Tradução e Legalização de Documentos
1. Para os fins especificados neste Acordo, fica dispensada a legalização e a tradução de documentos.
2. Exige-se, apenas, que o documento apresentado perante as autoridades consulares ou migratórias
seja válido no país de expedição.
Artigo 6º
Normas Gerais sobre Ingresso e Permanência
1. Os nacionais brasileiros e uruguaios que tenham obtido visto ou residência permanente com base
no presente Acordo têm o direito de ingressar, sair, circular e permanecer livremente no território do
país de recepção, mediante prévio cumprimento das formalidades previstas neste Acordo, e sem
prejuízo de restrições excepcionais impostas por razões de segurança pública.
2. Têm direito a exercer qualquer atividade, nas mesmas condições que os nacionais do país de
recepção, observados os limites impostos pelas normas internas de cada Parte.
Artigo 7º
Direitos e Garantias
1. O presente Acordo não invalidará ou restringirá direitos e garantias individuais concedidos por meio
de outros acordos internacionais de que sejam Partes Brasil e Uruguai.
2. O presente Acordo será aplicado sem prejuízo de normas ou dispositivos internos de cada Parte que
sejam mais favoráveis aos imigrantes.
Artigo 8º
Troca de Informações
As Partes se comprometem a trocar informações sobre as respectivas legislações e a identificar os
aspectos necessários para concretizar a livre circulação de pessoas.
Artigo 9º
Acompanhamento
O acompanhamento da implementação do presente Acordo será realizado pelo Subgrupo de Trabalho
sobre Livre Circulação de Pessoas do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai.
Artigo 10
Compensação e Salvaguardas
Este Acordo preverá mecanismos de compensação e salvaguarda para casos extremos, a serem
regulamentados oportunamente.
331

Artigo 11
Difusão
Devem ser desenvolvidas e executadas estratégias de comunicação conjunta para difundir os
benefícios concedidos por este Acordo aos nacionais das Partes.
Artigo 12
Interpretação e Aplicação
As controvérsias que surjam relativas a alcance, interpretação e aplicação do presente Acordo serão
resolvidas por via diplomática.
Artigo 13
Vigência
Este Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias corridos a contar da data da troca dos instrumentos de
ratificação pelas Partes.
Artigo 14
Denúncia
1. O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das Partes mediante notificação escrita, por
via diplomática.
2. A denúncia terá efeito 180 (cento e oitenta) dias após a data em que a outra Parte tenha recebido a
respectiva notificação, ressalvados os processos em trâmite.
Feito na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil, aos 9 dias do mês de julho de 2013, em
dois originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Antonio de Aguiar Patriota
Ministro das Relações Exteriores
PELA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
Luis Almagro Lemes
Ministro das Relações Exteriores
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DECRETO Nº 10.256, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020
Promulga o Acordo sobre Gratuidade de Vistos para Estudantes e
Docentes dos Estados Partes do Mercosul, firmado em Córdoba, em 20
de julho de 2006.
PUBLICADO NO DOU Nº 40, de 28/02/2020, Seção 1, Página 1
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
IV, da Constituição, e
Considerando que a República Federativa do Brasil firmou o Acordo sobre Gratuidade de Vistos para
Estudantes e Docentes dos Estados Partes do Mercosul em Córdoba, em 20 de julho de 2006;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo, por meio do Decreto Legislativo nº 993,
de 22 de dezembro de 2009; e
Considerando que o Governo brasileiro depositou, junto ao Governo da República do Paraguai, o
instrumento de ratificação ao Acordo, em 4 de março de 2010, e que este entrou em vigor para a
República Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 2 de junho de 2018;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado o Acordo sobre Gratuidade de Vistos para Estudantes e Docentes dos
Estados Partes do Mercosul, firmado em Córdoba, em 20 de julho de 2006, anexo a este Decreto.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão
do Acordo e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ernesto Henrique Fraga Araújo
MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 21/06
ACORDO SOBRE GRATUIDADE DE VISTOS PARA ESTUDANTES E DOCENTES DOS
ESTADOS PARTES DO MERCOSUL
TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e as Decisões n° 18/98, 34/00
e 48/00 do Conselho do Mercado Comum.
CONSIDERANDO:
Que para o aprofundamento do processo de integração é necessário facilitar a circulação de pessoas.
Que para tal dever-se-á alcançar uma estreita cooperação na área consular visando à harmonização das
relações consulares com os objetivos políticos e econômicos da integração.
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O CONSELHO DO MERCADO COMUM
DECIDE:
Art. 1 Aprovar a subscrição do “Acordo sobre Gratuidade de Vistos para Estudantes e
Docentes dos Estados Partes do MERCOSUL”, que consta como Anexo e faz parte da presente
Decisão.
Art. 2 A vigência do Acordo em Anexo reger-se-á pelo que estabelece seu Art. 4.
Partes.

Art. 3 A presente Decisão não necessita ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados
XXX CMC - Córdoba, 20/VII/06
ANEXO

ACORDO SOBRE GRATUIDADE DE VISTOS PARA ESTUDANTES E DOCENTES DOS
ESTADOS PARTES DO MERCOSUL
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL;
CONSIDERANDO o Tratado de Assunção, assinado em 26 de março de 1991, e o Protocolo de Ouro
Preto, sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL, assinado em 17 de dezembro de 1994;
CONSCIENTES dos significativos avanços do MERCOSUL, na área de cooperação consular,
visando à harmonização das relações consulares com os objetivos políticos e econômicos da
integração;
ACORDAM:
Artigo 1
Os titulares de passaportes válidos expedidos pelo Estado Parte de sua nacionalidade serão
beneficiados com a concessão de vistos gratuitos quando solicitarem residência no território de outro
Estado Parte, com o objetivo de realizar, unicamente, qualquer das seguintes atividades de forma
temporária:
a) cursos de graduação ou pós-graduação em universidades ou estabelecimentos de educação
oficialmente reconhecidos no país receptor;
b) cursos secundários no âmbito de programas de intercâmbio de instituições governamentais e nãogovernamentais oficialmente reconhecidas no país receptor;
c) docência ou pesquisa em estabelecimentos de educação ou universidades oficialmente reconhecidos
no país receptor.
Artigo 2
O benefício previsto no Artigo 1 aplicar-se-á também aos familiares dependentes das pessoas nele
mencionadas.
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Artigo 3
As Partes podem, em qualquer momento, denunciar o presente Acordo mediante notificação escrita
dirigida ao depositário, o qual notificará os demais Estados Partes.
A denúncia produzirá efeitos sessenta (60) dias após a referida notificação.
Artigo 4
O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) dias depois do depósito do quarto instrumento de
ratificação dos Estados Partes do MERCOSUL.
A República do Paraguai será depositária do presente Acordo e dos respectivos instrumentos de
ratificação, devendo notificar aos demais Estados Partes a data do depósito desses instrumentos e da
entrada em vigor do Acordo, do qual lhes enviará cópia devidamente autenticada.
Feito na cidade de Córdoba, República Argentina, aos vinte dias do mês de julho de 2006, em um
original nos idiomas espanhol e português, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Jorge EnriqueTaiana
PELA REPÚBLICA ARGENTINA
Celso Luiz Amorim
PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Leila Rachid Lichi
PELA REPÚBLICA DO PARAGUAI
Reinaldo Gargano
PELA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

335

NATURALIZAÇÃO E
APATRIDIA

PORTARIAS INTERMINISTERIAIS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre o procedimento de reconhecimento da condição de
apatridia e da naturalização facilitada dela decorrente. (Alterada pela
Portaria Interministerial nº 16, de 3 de outubro de 2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 40, de 28/02/2018, Seção 1, Página 38
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA e EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no arts. 26 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e 95 a 105 do Decreto
nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos requerimentos de reconhecimento da condição de apatridia e do procedimento facilitado de
naturalização aos apátridas assim reconhecidos pela República Federativa do Brasil.
Art. 2º A decisão sobre o pedido de reconhecimento da condição de apátrida fica delegada ao
Secretário Nacional de Justiça.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE APATRIDIA
Art. 3º O requerimento de reconhecimento da condição de apatridia, previsto no Anexo I, será
endereçado ao Ministério da Justiça, devendo ser apresentado em uma das unidades da Polícia Federal.
§ 1º O solicitante de reconhecimento de condição de apatridia será submetido a processo de
identificação civil, inclusive por registro fotográfico e coleta de impressões digitais.
§ 2º Quando o solicitante do reconhecimento da condição de apatridia for também solicitante
de refúgio, será registrada essa informação no formulário dirigido ao Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE, nos termos do procedimento previsto na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997,
sem prejuízo da análise da apatridia pelo Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça
do Ministério da Justiça.
Art. 4º Recebido o requerimento e identificado o solicitante, será entregue pessoalmente ao
interessado protocolo, que terá efeito de autorização de residência provisória e comprovará sua
regularidade migratória até decisão final.
Parágrafo único. O protocolo mencionado no caput terá validade de cento e oitenta dias,
contados da entrega do requerimento, prorrogáveis até a decisão final.
Art. 5º Cabe à Polícia Federal:
I - receber o formulário próprio devidamente preenchido e instruído com as cópias dos
documentos de que o solicitante dispuser;
II - identificar civilmente o solicitante;
III - emitir e renovar protocolo em favor do solicitante;
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IV - registrar o alerta de proteção do pedido de apatridia no Sistema de Tráfego
Internacional Módulo de Alertas e Restrições;
V - certificar o que for encontrado em consulta aos sistemas informatizados da Polícia
Federal sobre impedimentos e restrições previstas na Lei nº 13.445, de 2017, e no
Decreto nº 9.199, de 2017;
VI - encaminhar, por meio do Sistema Eletrônico de Informações SEI, o processo de
reconhecimento da condição de apatridia ao Departamento de Migrações;
VII - receber e encaminhar, por meio do Sistema Eletrônico de Informações SEI,
eventual recurso interposto; e
VIII - proceder, em sistema próprio, ao Registro Nacional Migratório e à confecção da
respectiva cédula de identidade da pessoa cuja condição de apatridia tenha sido
reconhecida.
Art. 6º Cabe ao solicitante:
I - apresentar:
a) formulário constante no Anexo I desta Portaria devidamente preenchido;
b) comprovante de endereço no Brasil, ou declaração escrita, informando seu
atual local de moradia, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de
1983;
c) qualquer documentação que disponha para comprovar as suas alegações,
como documento de viagem, documentos escolares ou de vacinação, certidões
de negativa do reconhecimento de sua nacionalidade, registros por organismos
internacionais, entre outros; e
d) certidão de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pelos
países onde residiu nos últimos cinco anos;
II - informar endereço eletrônico quando do preenchimento do formulário de
solicitação;
III - atualizar seus dados no decorrer da tramitação do procedimento; e
IV - acompanhar o trâmite do processo por meio de:
a) publicações no Diário Oficial da União; e
b) consulta a seu endereço eletrônico.
§ 1º Não será exigida a apresentação da documentação prevista na alínea "d" do inciso I deste
artigo aos requerentes menores de dezoito anos.
§ 2º Sendo impossível apresentar as certidões constantes da alínea "d" do inciso I deste artigo,
o requerente deverá apresentar justificativa por escrito contendo as razões de fato e de direito que o
impossibilitaram.
Art. 7º A Polícia Federal encaminhará o processo, por meio do Sistema Eletrônico de
Informações SEI, para análise e decisão do Departamento de Migrações.
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Art. 8º Após o recebimento do processo, o Departamento de Migrações realizará consulta à
representação diplomática do país de nascimento, de residência habitual ou de quaisquer outros países
com os quais o solicitante tenha relação, bem como a organismos nacionais ou internacionais a fim de
verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum país estrangeiro.
§ 1º A consulta mencionada no caput poderá ser dispensada quando os documentos juntados
aos autos se mostrarem suficientes para comprovar a condição de apatridia.
§ 2º A consulta prevista no caput não poderá ser realizada ao país ao qual o requerente,
enquanto solicitante de refúgio, alegue perseguição ou tenha sido esta reconhecida por decisão do
CONARE, em consonância ao princípio da confidencialidade previsto no art. 23 da Lei nº 9.474, de
1997.
§ 3º Na hipótese de não existir, no Brasil, representação diplomática de algum dos países
mencionados no caput, o Departamento de Migrações solicitará o apoio do Ministério das Relações
Exteriores do Brasil.
Art. 9º Na instrução do feito, o Departamento de Migrações poderá:
I - verificar junto ao CONARE sobre a existência de processo de solicitação de refúgio
em nome do requerente ou de seu prévio reconhecimento como refugiado;
II - convocar o solicitante para realização de entrevista individual;
III - requerer diligências complementares à Polícia Federal; e
IV - compilar informação de país de origem atualizada, com vistas a subsidiar a
interpretação e aplicação da lei.
Art. 10. Encerrada a instrução e havendo comprovação da condição de apátrida, a Divisão de
Nacionalidade e Naturalização, após avaliação do Diretor de Migrações, providenciará a elaboração
de portaria de reconhecimento e encaminhará o processo para decisão final do Secretário Nacional de
Justiça.
Art. 11. Concluída a instrução, verificando-se a existência de circunstâncias que possam
ensejar decisão denegatória do reconhecimento da condição de apatridia, o Diretor de Migrações
comunicará o fato ao CONARE, para fins de manifestação.
Parágrafo único. A manifestação mencionada no caput deverá ocorrer até a segunda reunião
plenária daquele Comitê, após recebimento da comunicação realizada pelo Departamento de
Migrações.
Art. 12. Após manifestação do CONARE, não vinculativa, o processo será encaminhado ao
Diretor de Migrações para avaliação e encaminhamento para decisão do Secretário Nacional de Justiça.
Art. 13. Na hipótese de indeferimento do pedido de reconhecimento da condição de apatridia,
caberá recurso, no prazo de dez dias, contados da notificação do interessado, ao Ministro de Estado da
Justiça.
§ 1º A notificação mencionada no caput será, preferencialmente, por meio eletrônico.
§ 2º Enviada notificação eletrônica, a contagem do prazo mencionado no caput iniciará após
decorridos quinze dias contados do envio.
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§ 3º O recurso poderá ser interposto nas unidades da Polícia Federal.
§ 4º Ao solicitante será entregue protocolo de interposição de recurso, que assegurará sua
estada regular no país.
Art. 14. Publicada a decisão de reconhecimento da condição de apatridia, o Departamento de
Migrações notificará o solicitante para que compareça à unidade da Polícia Federal cuja circunscrição
abranja o município de sua residência, a fim de obter o Registro Nacional Migratório e a respectiva
cédula de identidade.
§ 1º Para obtenção do registro de autorização de residência, o apátrida reconhecido deverá
apresentar:
I - documento de viagem ou documento oficial de identidade, se houver;
II - certidão de nascimento, ou casamento, ou consular, se houver;
III - duas fotos em formato 3x4, coloridas e com fundo branco; e
IV - requerimento de reconhecimento da condição de apatridia, previsto no Anexo I,
devidamente preenchido.
§ 2º A Polícia Federal deverá juntar aos autos de registro cópia da decisão de reconhecimento
da condição de apatridia publicada no Diário Oficial da União.
§ 3º Será concedida autorização de residência por tempo indeterminado àquele cuja condição
de apatridia tenha sido reconhecida.
CAPÍTULO III
DA REUNIÃO FAMILIAR
Art. 15. Será concedida autorização de residência para fins de reunião familiar, observado o
disposto no art. 153 do Decreto nº 9.199, de 2017, aos membros do grupo familiar daquele que tenha
reconhecida a condição de apatridia, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - requerimento de que conste a identificação, filiação, data e o local de nascimento e
a indicação de endereço e demais meios de contato;
II - documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade e
a sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
III - documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por
tradutor público juramentado, exceto se a informação já constar do documento a que se
refere o inciso II;
IV - documento que comprove o grau de parentesco com o apátrida reconhecido,
devidamente legalizado e traduzido por tradutor público juramentado; e
V - certidão de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pelos países
onde tenha residido nos últimos cinco anos.

342

CAPÍTULO IV
DA NATURALIZAÇÃO
Art. 16. Aquele que tiver reconhecida sua condição de apatridia poderá requerer a
naturalização ordinária, desde que:
I - seja civilmente capaz, segundo a lei brasileira;
II - tenha residência, no mínimo, há dois anos em território nacional, observado o
disposto no parágrafo único do art. 99 e no art. 221, do Decreto nº 9.199, de 2017;
III - inexista condenação penal ou haja comprovação de reabilitação, nos termos da
legislação vigente; e
IV - tenha capacidade de se comunicar em língua portuguesa, consideradas suas
condições, comprovada por meio do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa
(Celpe-Bras), emitido pelo Ministério da Educação, independente do nível alcançado.
V - tenha capacidade de se comunicar em língua portuguesa, consideradas suas
condições, comprovada de acordo com o art. 5º da Portaria Interministerial nº 11, de 3
de maio de 2018. (Incluído pela Portaria Interministerial nº 16, de 3 de outubro de 2018)
§ 1º O pedido de naturalização, endereçado ao Ministério da Justiça, deverá ser apresentado
em uma das unidades da Polícia Federal e instruído com os seguintes documentos:
I - requerimento de naturalização ordinária, previsto nos sítios eletrônicos da Polícia
Federal e do Ministério da Justiça na internet;
II - carteira de registro nacional migratório emitida pela Polícia Federal, com
fundamento na Portaria de reconhecimento de situação de apatridia;
III - comprovante de endereço no Brasil, ou declaração escrita, informando seu atual
local de moradia, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.115, de 1983;
IV - certidões de antecedentes criminais expedidas pelos Estados da federação onde
tenha residido nos últimos dois anos e, se for o caso, certidão de reabilitação;
V - certidão de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pelos países
onde residiu nos últimos cinco anos; e
VI - declaração de interesse em traduzir ou adaptar seu nome à língua portuguesa.
§ 2º Sendo impossível apresentar as certidões constantes do inciso V, o requerente deverá
apresentar justificativa por escrito contendo as razões de fato e de direito que o impossibilitaram.
§ 3º O documento cuja exigência seja vedada por força do art. 2º do Decreto nº 9.094, de 17 de
julho de 2017, poderá ser voluntariamente apresentado pelo requerente a fim de agilizar a análise
processual.
§ 4º O prazo de residência mínima previsto no caput será reduzido para um ano, mediante a
apresentação de documento que comprove as condições previstas no art. 235 do Decreto nº 9.199, de
2017.
Art. 17. A Polícia Federal observará o previsto nos incisos I a IV do art. 227 do Decreto nº
9.199, de 2017, na instrução do processo.
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Art. 18. O processo deverá ser concluído em cento e oitenta dias, contados da data de
recebimento do pedido de naturalização.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, nos termos do § 2º do art.
228 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 19. Publicado o ato de concessão de naturalização, o Departamento de Migrações, nos
termos do §1º do art. 230 do Decreto nº 9.199, de 2017, realizará as comunicações de praxe.
Art. 20. Da decisão denegatória de concessão de naturalização caberá recurso ao Ministro da
Justiça, no prazo de dez dias, contados da notificação do interessado.
Parágrafo único. A decisão do recurso será proferida em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 21. Aplica-se, subsidiariamente, o disposto em portaria específica sobre procedimentos de
naturalização.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TORQUATO JARDIM
Ministro de Estado da Justiça
RAUL JUNGMANN
Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE
APATRIDIA NO BRASIL

1) Nome:
Sobrenome:
E-mail:
2) Utiliza ou já utilizou outros nomes ou sobrenomes?
Sim ( )
Quais?
3) Data de nascimento:
Dia:
Mês:
Ano:
4) País de nascimento:
Cidade:
5) Lugares de residência, tempo de residência em cada local e motivos de mudança:
a) Lugar:
Tempo de residência:
Motivos de mudança:
b) Outros países de residência:
Lugar:
Tempo de residência:
Motivos de mudança:
c) No último país de residência:
Lugar:
Tempo de residência:
Motivos de mudança:
6) Nacionalidade(s) anterior(es):
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Não ( )

Atual: Nenhuma: ( )
7) Sexo: Homem: ( ) Mulher: ( )
8) Estado Civil: Casado(a): ( ) Solteiro(a): ( ) Viúvo(a): ( ) Separado(a): ( ) Divorciado(a): ( )
9) Nome completo do pai:
Nacionalidade:
Data e local de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Em qual?
10)Nome e sobrenome de solteiro da mãe:
Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Em qual?
11) Nome e sobrenome do avô paterno:
Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Em qual?
12) Nome e sobrenome de solteiro da avó paterno:
Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Em qual?
13) Nome e sobrenome do avô materno:
Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Em qual?
14) Nome e sobrenome de solteiro da avó materna:
Nacionalidade:
Data e lugar de nascimento:
Lugar (es) de residência e tempo de residência em cada lugar:
O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Em qual?
15) Endereço do solicitante:
a) No país de nascimento:
b) No último país de residência:
c) Atual:
16) Informação do cônjuge:
a) Nome e sobrenome de solteiro:
b) Data e local de nascimento:
c) Lugar de residência:
d) Domicilio atual:
e) (Se o cônjuge solicitar o status de apátrida, eles devem preencher seu próprio formulário)
17) Filhos do solicitante do status de apátrida:
1º Filho:
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Data de nascimento:
Cidade de nascimento:
País de nascimento:
Tempo que viveu no lugar de nascimento:
. Lugar de residência e tempo da permanência:
. Nacionalidade:
. O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Data de inscrição:
Em qual?
2º Filho:
Data de nascimento:
Cidade de nascimento:
País de nascimento:
Tempo que viveu no lugar de nascimento:
Lugar de residência e tempo da permanência:
Nacionalidade:
O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Data de inscrição:
Em qual?
3º Filho:
Data de nascimento:
Cidade de nascimento:
País de nascimento:
Tempo que viveu no lugar de nascimento:
Lugar de residência e tempo da permanência:
Nacionalidade:
O nascimento foi registrado em algum registro? Sim: ( ) Não: ( )
Data de inscrição:
Em qual?
Em caso de maior número de crianças, faça uma fotocópia desta folha e preencha.
Proteção da ONU

18) Você atualmente recebe proteção ou assistência de um organismo ou agência das Nações Unidas que não
seja o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)? Sim: ( ) Não: ( )

19) Que tipo de proteção ou assistência você recebe e desde que data?
20) Lugar onde você recebe essa assistência ou proteção:
21) No lugar onde você estabeleceu sua residência, você reconhece os direitos e obrigações inerentes
à posse da nacionalidade desse país? Sim: ( ) Não: ( )
Documentação em posse do solicitante
22) Documentos que o requerente possui e que acompanham o pedido:
Passaporte: ( ) Documento de Viagem: ( ) Documento de identidade: ( ) Outros (especificar): ( )
23) Especifique os dados de cada documento:
a) Passaporte:
Número:
Lugar de expedição:
Autoridade que o expediu:
Data de expedição:
Data de validade:
Observações (Para cada documento, no seu caso):
b) Documento de viagem:
Número:
Lugar de expedição:
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Autoridade que o expediu:
Data de expedição:
Data de validade:
Observações (Para cada documento, no seu caso):
c) Identidade:
Número:
Lugar de expedição:
Autoridade que o expediu:
Data de expedição:
Data de validade:
Observações (Para cada documento, no seu caso):
d) Outros:
Número:
Lugar de expedição:
Autoridade que o expediu:
Data de expedição:
Data de validade:
Observações (Para cada documento, no seu caso):
24) Tem um registro de nascimento: Sim: ( ) Não: ( )
25) Caso não o tenha, responda o seguinte:
a) Você sabe se o seu nascimento foi registrado?
b) Em qual país?
c) Em qual cidade?
d) Em que data?
Entrada e endereço em
26) Data de entrada no Brasil:
Lugar de entrada:
Tipo de Fronteira:
Aérea: ( ) Terrestre: ( ) Marítima: ( )
Lugar:
Entrada legal: Sim: ( ) Não: ( )
27) Domicílios em:
a) Domicilio atual:
Rua:
Nº: Apartamento: Porta:
C.E.P: Município:
Cidade:
b) Escreva os últimos três endereços:
Primeiro endereço Rua:
Nº: Apartamento: Porta:
C.E.P: Município:
Cidade:
Segundo endereço Rua:
Nº: Apartamento: Porta:
C.E.P: Município:
Cidade:
Terceiro endereço. Rua:
Nº: Apartamento: Porta:
C.E.P: Município:
Cidade:
28) Você teve uma autorização válida de residência ou permanência?
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Indique outros motivos para não ter documentos:
29) Caso tenha sido detectado que o (s) documento (s) que possui é/são falso (s)
a) Como você obteve o documento?
b) Em qual país?
c) Quanto pagou por ele (s)?
30) Exponha o itinerário seguido:
A) País em que a viagem começou:
a) Motivo da partida:
b) Data e local de partida:
B) A rota seguiu do país onde a viagem começou até a entrada no Brasil e no qual o Estatuto de
Apátrida é solicitado (país de trânsito)
Primeiro país:
a) Motivo da partida:
b) Data e local de entrada:
c) Data e local de partida:
Segundo país:
a) Motivo da partida:
b) Data e local de entrada:
c) Data e local de partida:
31) Você já teve uma nacionalidade? Sim: ( ) Não: ( )
(Se a resposta for afirmativa)
a) Qual?
b) Por quê a perdeu?
c) Existe algum motivo que o impede de recuperar essa nacionalidade?
32) Ele solicitou o status de apátrida em outro momento: Sim: ( ) Não: ( )
Se a resposta for afirmativa
a) Em que data?
b) Em qual país?
c) Em que organismo?
d) Qual decisão foi tomada?
e) Qual é a data da decisão?
f) Você tem alguma documentação sobre essa decisão? Sim: ( ) Não: ( )
g) Em caso afirmativo, explique qual e anexe-o para acompanhar esta solicitação
33) Indique os motivos para fazer o pedido de apátrida
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 8, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em relação à
tramitação dos pedidos de naturalização especial.
PUBLICADA NO DOU Nº 196, de 09/10/2019, Seção 1, Página 53
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 64, inciso III, 68 e 69 da Lei n° 13.445, de 24 de
maio de 2017, e nos arts. 240 a 243 do Decreto n° 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação
dos requerimentos de naturalização especial, no âmbito dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública
e das Relações Exteriores.
Art. 2º Compete ao Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública
decidir sobre os requerimentos de naturalização especial.
Art. 3º Para as finalidades desta Portaria, entende-se por:
a) Missão Diplomática: Embaixadas, Missões e Delegações Permanentes junto
a Organismos Internacionais; e
b) Repartição Consular: Consulados-Gerais, Consulados e Vice-Consulados.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO
Art. 4º O requerimento de naturalização especial e os documentos que instruem o pedido serão
apresentados no Ministério das Relações Exteriores e em seus órgãos no exterior.
§ 1º Os dados biométricos do naturalizando serão coletados pelos postos do Ministério das
Relações Exteriores, nos termos do art. 227, parágrafo único, do Decreto nº 9.199, de 2017.
§ 2º Os postos deverão fornecer à Secretaria de Estado das Relações Exteriores, por expediente
telegráfico, informações adicionais e quaisquer outras especificações necessárias para a análise do
pedido.
§ 3° A Secretaria de Estado das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores
procederá ao envio do processo ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 4° Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores tramitarão os
pedidos de naturalização especial por meio de sistema eletrônico integrado, quando disponível.
Art. 5º O Ministério da Justiça e Segurança Pública informará diretamente ao requerente, por
via eletrônica:
I - o efetivo recebimento do pedido e o número do processo eletrônico gerado;
II - as notificações relacionadas com a tramitação do processo de naturalização; e
349

III - a decisão sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de naturalização
especial.
Art. 6º O procedimento de naturalização será encerrado no prazo de cento e oitenta dias,
contado da data do recebimento do pedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Parágrafo único. Caso sejam necessárias diligências para o procedimento de naturalização
especial, o prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por meio de ato do Secretário Nacional de
Justiça que fundamente a prorrogação.
Art. 7º O indeferimento do pedido de naturalização especial será informado pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública ao Ministério das Relações Exteriores.
Art. 8º Indeferido o pedido de naturalização especial, o prazo para apresentação de recurso
será de dez dias, contado da data da notificação do requerente pelo Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O recurso será apresentado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao
Ministério das Relações Exteriores ou a qualquer um dos postos no exterior.
Art. 9º O recurso será endereçado ao Secretário Nacional de Justiça que, mantendo o
indeferimento, o submeterá a julgamento do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
CAPÍTULO III
DA DOCUMENTAÇÃO GERAL
Art. 10. O pedido de naturalização especial deverá conter:
I - requerimento dirigido ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de
acordo com modelo constante do Anexo I;
II - documento oficial de identificação que contenha, obrigatoriamente, dados de
filiação;
III - tradução oficial do documento estrangeiro de identificação, apostilada ou
legalizada;
IV - atestado de antecedentes criminais, oficialmente traduzido e legalizado ou
apostilado, expedido pelo País de origem e, se residir em País diferente, também pelo
País de residência, excetuando-se os períodos em que o naturalizando tenha gozado de
imunidade diplomática ou consular;
V - comprovação da capacidade de se comunicar em língua portuguesa, nos termos da
Portaria Interministerial nº 16, de 3 de outubro de 2018.
§ 1º O eventual período em que o naturalizando tenha gozado de imunidade diplomática ou
consular será atestado pelo Ministério das Relações Exteriores.
§ 2º O requerente deverá apresentar, caso possua, documento de viagem válido, expedido pelo
País de que seja nacional.
§ 3° Caso requeira a tradução ou adaptação do nome para o português, o requerente deverá
apresentar adicionalmente:
I - declaração da Chancelaria do Estado de que é nacional, traduzida oficialmente e
apostilada ou legalizada, na qual conste as diversas formas de grafia do nome do
requerente; e
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II - declaração manifestando preferência por uma grafia de seu nome na portaria de
naturalização, caso haja mais de uma.
§ 4º Caso seja dispensável a tradução ou adaptação do nome para o português, o requerente
deverá fazer constar esse fato no requerimento.
§ 5° Em caso de reabilitação criminal, o requerente deverá apresentar o documento que a
comprove, bem como a respectiva tradução oficial, apostilada ou legalizada.
CAPÍTULO IV
DA DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA
Art. 11. O pedido de naturalização especial de cônjuge, casado há mais de cinco anos com
integrante do Serviço Exterior Brasileiro deverá conter, adicionalmente à documentação geral:
I - comprovação de casamento válido, por meio de:
a) certidão de casamento, se o ato foi realizado no território nacional;
b) transcrição em cartório de registro civil competente no Brasil do casamento
realizado no exterior; ou
c) transcrição em cartório de registro civil competente no Brasil do registro
consular de casamento estrangeiro; e
II - prova da autorização do Governo brasileiro para a celebração do casamento.
Art. 12. O pedido de naturalização de companheiro, em regime de união estável há mais de
cinco anos com integrante do Serviço Exterior Brasileiro deverá ser instruído, adicionalmente à
documentação geral, com:
I - sentença judicial brasileira de reconhecimento de união estável;
II - sentença judicial estrangeira de reconhecimento de união estável devidamente
homologada no Brasil pela autoridade competente; ou
III - escritura pública brasileira de lavratura de união estável, realizada por autoridade
consular ou cartorária competente.
Art. 13. O pedido de naturalização especial de cônjuge, casado há mais de cinco anos com
pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior deverá conter, adicionalmente à documentação geral:
I - ato de designação ou nomeação da pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior;
e
II - comprovação de casamento válido, por meio de:
a) certidão de casamento, se o ato foi realizado no território nacional;
b) transcrição em cartório de registro civil competente no Brasil do casamento
realizado no exterior; ou
c) transcrição em cartório de registro civil competente no Brasil do registro
consular de casamento estrangeiro.
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Art. 14. O pedido de naturalização de companheiro, em regime de união estável há mais de
cinco anos com pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior deverá conter, adicionalmente à
documentação geral e ao respectivo ato de designação para serviço no exterior:
I - sentença judicial brasileira de reconhecimento de união estável;
II - sentença judicial estrangeira de reconhecimento de união estável devidamente
homologada no Brasil pela autoridade competente; ou
III - escritura pública brasileira de lavratura de união estável, realizada por autoridade
consular ou cartorária competente.
Art. 15. Não sendo possível a apresentação dos documentos mencionados nos arts. 11 e 13, a
união estável poderá ser comprovada na forma prevista no § 2° do art. 7° da Portaria Interministerial
n° 12, de 13 de junho de 2018.
Art. 16. O pedido de naturalização especial de empregado em missão diplomática ou em
repartição consular do País por mais de dez anos ininterruptos deverá conter, adicionalmente à
documentação geral, declaração do Ministério das Relações Exteriores, pela qual se ateste que o
interessado conta ou contou com mais de dez anos ininterruptos de serviço.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. Nos procedimentos previstos nesta Portaria, cumpre ao requerente:
I - informar endereço eletrônico quando do preenchimento do formulário de solicitação;
II - atualizar os seus dados no decorrer da tramitação do procedimento;
III - acompanhar o trâmite do processo por meio de:
a) publicações no Diário Oficial da União - DOU; e
b) mensagens eletrônicas enviadas ao seu endereço.
Art. 18. A naturalização produz efeitos a partir da data da publicação do ato de naturalização
no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. Dispensam-se da entrega do certificado de naturalização os pedidos de
naturalização especial cuja portaria de concessão tenha sido publicada a partir de 21 de novembro de
2017.
Art. 19. Os pedidos de naturalização especial, protocolados no Ministério das Relações
Exteriores até 20 de novembro de 2017, tramitarão de acordo com a legislação vigente à época.
Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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ANEXO I
MODELO DE REQUERIMENTO DE NATURALIZAÇÃO ESPECIAL
Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública,
Eu, (nome por extenso), com correio eletrônico para comunicações (tal), nascido em
(naturalidade), nacional do (nome oficial do Estado), filho de (nome completo da mãe e do pai), (sexo),
(estado civil), (profissão), expresso, voluntariamente, o desejo de adquirir, por naturalização especial,
com base no art. 12, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal, e dos dispositivos da Lei n°
13.445/2017, e do Decreto n° 9.199/2017, que o regulamentam, a nacionalidade brasileira, pois:
( ) Sou cônjuge de membro do Serviço Exterior Brasileiro há mais de cinco anos;
( ) Sou companheiro(a) de membro do Serviço Exterior Brasileiro há mais de cinco
anos;
( ) Sou cônjuge de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior há mais de cinco
anos;
( ) Sou companheiro(a) de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior há mais de
cinco anos; ou
( ) Fui ou sou empregado(a) em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil
por mais de dez anos ininterruptos.
Declaro a Vossa Excelência, ainda, que
a) nos últimos cinco anos, residi nas seguintes localidades (indicar caso tenha gozado
de imunidades diplomáticas ou consulares em alguma dessas localidades):
b) tive meu nome alterado nas seguintes situações:
Informo, por fim, ter (ou não) interesse em adaptar meu nome ao idioma português (em caso
positivo, indicar a grafia de preferência).
As circunstâncias mencionadas acima estão comprovadas na documentação que se apresenta
em anexo.
Respeitosamente,
Local, data e assinatura
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PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA

PORTARIA Nº 623, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020
Dispõe sobre os procedimentos de naturalização, de igualdade de
direitos, de perda da nacionalidade, de reaquisição da nacionalidade e de
revogação da decisão de perda da nacionalidade brasileira.
PUBLICADA NO DOU Nº 219, de 17/11/2020, Seção 1, Página 66
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da CRFB, e tendo em vista o art. 219 e art.
222 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e considerando o contido no Processo
Administrativo nº 08018.000049/2018-12, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos de:
I - naturalização ordinária, prevista no art. 12, inciso II, alínea “a” da Constituição, nos
arts. 65 e 66 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e nos arts. 233 a 237 do Decreto
nº 9.199, de 20 de novembro de 2017;
II - naturalização extraordinária, com base no art. 12, inciso II, alínea “b” da
Constituição, no art. 67 da Lei nº 13.445, de 2017, e nos arts. 238 e 239 do Decreto nº
9.199, de 2017;
III - naturalização provisória, prevista no art. 70 da Lei nº 13.445, de 2017, e nos arts.
244 e 245 do Decreto nº 9.199, de 2017;
IV - conversão de naturalização provisória em definitiva, prevista no parágrafo único
do art. 70 da Lei nº 13.445, de 2017, e no art. 246 do Decreto nº 9.199, de 2017;
V - igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos dos
beneficiários do Estatuto de Igualdade, promulgado pelo Decreto nº 70.391, de 12 de
abril de 1972, e Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de 2001;
VI - perda da nacionalidade, prevista no art. 75 da Lei nº 13.445, de 2017, e nos arts.
248 e 249 do Decreto nº 9.199, de 2017; e
VII - reaquisição da nacionalidade e revogação da decisão de perda da nacionalidade
brasileira, previstas no art. 76 da Lei nº 13.445, de 2017, e no art. 254 do Decreto nº
9.199, de 2017.
Art. 2º A decisão sobre os pedidos de que trata o art. 1º fica delegada ao Coordenador de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça.
CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO PARA O REQUERIMENTO DE NATURALIZAÇÃO
Art. 3º O requerimento de naturalização será endereçado à Coordenação de Processos
Migratórios, devendo ser apresentado por meio de sistema eletrônico específico disponível na
plataforma GOV.BR.
Parágrafo único. Enquanto não implementado o sistema eletrônico específico para a
localidade de domicílio do requerente, o pedido poderá ser apresentado presencialmente em uma das
unidades da Polícia Federal.
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Art. 4º O pedido de naturalização deverá conter os documentos previstos nos Anexos I a IV
desta Portaria, conforme o tipo de naturalização requerida, sem prejuízo de solicitação de documentos
ou informações complementares.
Art. 5º Para a instrução do procedimento previsto no inciso I do art. 1º, é indicativo da
capacidade de se comunicar em língua portuguesa, consideradas as condições do requerente, a
apresentação de um dos seguintes documentos:
I - certificado de:
a) proficiência em língua portuguesa para estrangeiros obtido por meio do
exame Celpe-Bras, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP;
b) conclusão de curso de educação superior ou pós-graduação, realizado em
instituição educacional brasileira, credenciada pelo Ministério da Educação;
c) aprovação no Exame de Ordem, realizado pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil; ou
d) conclusão, com aproveitamento satisfatório, de curso de língua portuguesa
direcionado a imigrantes realizado em instituição de educação superior
credenciada pelo Ministério da Educação.
II - comprovante de conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA;
III - nomeação para o cargo de professor, técnico ou cientista decorrente de aprovação
em concurso promovido por universidade pública brasileira;
IV - histórico escolar ou documento equivalente que comprove conclusão em curso de
ensino fundamental, médio ou supletivo, realizado em instituição de ensino brasileira,
reconhecido pela Secretaria de Educação competente; ou
V - diploma de curso de medicina revalidado por instituição de educação superior
pública após aprovação obtida no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira - REVALIDA
aplicado pelo INEP.
§ 1º A comprovação de atendimento ao requisito previsto neste artigo está dispensada aos
requerentes nacionais de países de língua portuguesa.
§ 2º Serão aceitos os diplomas ou documentos equivalentes à conclusão dos cursos referidos
na alínea “b” do inciso I e os do inciso IV que tiverem sido realizados em instituição educacional de
países de língua portuguesa, desde que haja a legalização no Brasil, conforme legislação vigente.
§ 3º Os cursos referidos na alínea “b” do inciso I e os do inciso IV poderão ser realizados na
modalidade a distância, desde que aprovados pelo Ministério da Educação.
§ 4º O curso referido na alínea “d” do inciso I poderá ser realizado na modalidade a distância,
desde que o aluno, previamente identificado, seja submetido a pelo menos uma avaliação presencial
no estabelecimento responsável ou, no caso de discente domiciliado em local diverso da sede, em
instituição de educação superior a ele conveniado e também credenciada pelo Ministério da Educação.
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§ 5º O certificado de conclusão do curso referido na alínea “d” do inciso I deverá ser
acompanhado do histórico escolar e do conteúdo programático da capacitação realizada.
§ 6º Admite-se prova em contrário da capacidade de se comunicar em língua portuguesa
fundada na apresentação de um dos documentos previstos neste artigo.
Art. 6º A avaliação sobre a relevância do serviço prestado ou a ser prestado ao País e sobre a
capacidade profissional, científica ou artística, para efeitos de redução do prazo de residência de que
trata o art. 236 do Decreto nº 9.199, de 2017, será realizada pelo Departamento de Migrações da
Secretaria Nacional de Justiça, ouvidos os órgãos técnicos competentes.
Art. 7º A Polícia Federal, ao processar o pedido de naturalização, deverá:
I - notificar o requerente, caso necessário, para retificar ou complementar a
documentação apresentada, no prazo de trinta dias, prorrogáveis mediante pedido
justificado;
II - coletar os dados biométricos do requerente;
III - prestar informações sobre os antecedentes criminais e movimentação migratória do
requerente;
IV - realizar diligências e entrevista gravada, caso necessário à instrução do processo;
e
V - emitir relatório opinativo recomendando a procedência ou não do pedido.
§ 1º O processo de naturalização, acompanhado do relatório opinativo de que trata o inciso V
do caput, será encaminhado para análise do Departamento de Migrações.
§ 2º Na ausência de resposta do imigrante no prazo de trinta dias, contado da notificação de
que trata o inciso I, serão dispensadas as providências previstas nos incisos II, III e IV, procedendo-se
ao arquivamento do pedido.
Art. 8º Recebido o processo, a Divisão de Nacionalidade e Naturalização do Departamento de
Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, caso necessário à instrução do processo, poderá:
I - realizar diligências e entrevista gravada;
II - notificar o requerente para retificar ou complementar a documentação apresentada
ou prestar esclarecimentos, no prazo de trinta dias, prorrogáveis mediante pedido
justificado; e
III - requerer, fundamentadamente, diligências complementares à Polícia Federal.
Art. 9º Instruído o processo de naturalização, a Divisão de Nacionalidade e Naturalização
emitirá parecer fundamentado sobre o pedido e o encaminhará à Coordenação de Processos
Migratórios para decisão.
Art. 10. A decisão que deferir o pedido de naturalização será publicada no Diário Oficial da
União e produzirá efeito imediato. Parágrafo único. Publicada a decisão que defere o pedido de
naturalização, o naturalizado deverá entregar a Carteira de Registro Nacional Migratório em uma das
unidades da Polícia Federal.
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Art. 11. Da decisão que julgar improcedente o pedido, caberá o recurso previsto no art. 232 do
Decreto nº 9.199, de 2017, no prazo de dez dias, contado da data do recebimento da notificação.
§ 1º A notificação se dará preferencialmente por meio eletrônico.
§ 2º O recurso poderá ser protocolado nas unidades da Polícia Federal ou no Ministério da
Justiça e Segurança Pública e será decidido pelo Coordenador-Geral de Política Migratória do
Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça.
Art. 12. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. A decisão em grau recursal não será passível de novo recurso.
CAPÍTULO II
DA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NATURALIZAÇÃO
Art. 13. Compete à Divisão de Nacionalidade e Naturalização do Departamento de Migrações
a expedição de certidões negativas ou positivas de naturalização.
Art. 14. A solicitação das certidões de que trata o art. 13 deverá ser feita por meio do
preenchimento de formulário próprio disponível no sítio eletrônico do Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 15. Os dados informados no formulário de que trata o art. 14 são de responsabilidade
exclusiva do requerente.
Art. 16. A verificação da autenticidade das certidões ocorrerá no sítio eletrônico do Ministério
da Justiça e Segurança Pública.
Art. 17. A Certidão Negativa ou Positiva de Naturalização constitui instrumento legal para
todos os fins de direito, respeitadas as exigências inerentes à finalidade do documento.
CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE
PORTUGUESES E BRASILEIROS
Art. 18. A igualdade de direitos entre portugueses e brasileiros abrange as seguintes condições:
I - a igualdade de direitos e obrigações civis;
II - a igualdade de direitos e obrigações civis com gozo de direitos políticos; ou
III - a outorga do gozo dos direitos políticos.
§ 1º O estatuto de igualdade será atribuído aos portugueses que o requeiram, desde que
civilmente capazes, segundo a lei brasileira, e tenham autorização de residência por prazo
indeterminado no território nacional.
§ 2º Os documentos necessários para o processamento do requerimento de reconhecimento das
condições de que trata o caput estão previstos nos Anexos V a VII desta Portaria.
Art. 19. Os requerimentos de igualdade previstos no art. 18 serão endereçados ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública, podendo ser apresentados:
I - por meio do protocolo físico ou eletrônico, diretamente no Ministério da Justiça ou
Segurança Pública; ou
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II - em uma das unidades da Polícia Federal, que os remeterão ao Departamento de
Migrações.
Art. 20. Cabe ao requerente:
I - apresentar:
a) requerimento devidamente preenchido e assinado;
b) os documentos previstos nesta Portaria, conforme o tipo de igualdade
requerida; e
c) documentos ou informações complementares que forem exigidos.
II - informar endereço eletrônico quando do preenchimento do formulário de
solicitação;
III - manter seus dados atualizados no decorrer da tramitação do procedimento; e
IV - acompanhar o trâmite do processo por meio de:
a) publicações no Diário Oficial da União; e
b) consulta a seu endereço eletrônico.
Art. 21. O Departamento de Migrações, caso julgue necessário, poderá:
I - requerer, fundamentadamente, diligências complementares à Polícia Federal; e
II - notificar o requerente para complementar a documentação apresentada, no prazo de
trinta dias, prorrogáveis mediante pedido justificado.
Art. 22. Instruído o processo de igualdade de direitos entre portugueses e brasileiros, a Divisão
de Nacionalidade e Naturalização emitirá parecer fundamentado sobre o pedido e o encaminhará à
Coordenação de Processos Migratórios para decisão.
Art. 23. A decisão será publicada no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. A publicação da Portaria de Reconhecimento da Igualdade produz efeito
imediato e autoriza o exercício dos direitos adquiridos, nos termos do Decreto nº 3.927, de 2001.
Art. 24. Da decisão que julgar improcedente o pedido, caberá recurso ao Coordenador-Geral
de Política Migratória, no prazo de dez dias, contados da data da publicação.
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO DE PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA
Seção I
Do cancelamento da naturalização
Art. 25. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de sentença transitada em julgado
por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos estabelecidos no art. 12, § 4º, inciso I, da
Constituição.
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Parágrafo único. O Departamento de Migrações, ao ser provocado formalmente a cumprir
sentença judicial transitada em julgado, procederá à publicação de portaria de cancelamento da
naturalização.
Seção II
Da perda da nacionalidade de ofício
Art. 26. O procedimento de perda da nacionalidade brasileira de ofício será instaurado por
meio de ato do Coordenador de Processos Migratórios, em caso de recebimento de comunicação oficial
na qual seja informada ocorrência de hipótese prevista no inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição.
Parágrafo único. Serão garantidos o contraditório e a ampla defesa no procedimento previsto
no caput, devendo-se apurar:
I - a eventual incidência das exceções dispostas nas alíneas “a” e “b” do inciso II do §
4º do art. 12 da Constituição; e
II - cessação da causa que poderia ensejar a perda da nacionalidade.
Art. 27. Da decisão que decretar a perda da nacionalidade caberá recurso ao CoordenadorGeral de Política Migratória, no prazo de dez dias, contado da data da publicação no Diário Oficial da
União.
Seção III
Da perda da nacionalidade por solicitação do interessado
Art. 28. O requerimento de perda de nacionalidade brasileira poderá ser apresentado por meio
do protocolo físico ou eletrônico, diretamente no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 1º No caso de criança ou adolescente, o requerimento de que trata o caput deverá ser
apresentado:
I - por ambos os pais ou apenas um deles, desde que com a anuência expressa do outro;
ou
II - pelo representante legal.
§ 2º Havendo discordância entre os pais ou a ausência de um deles, a anuência poderá ser
suprida por autorização judicial.
Art. 29. Os documentos necessários à instrução dos processos de perda da nacionalidade
brasileira por solicitação do interessado estão previstos no Anexo VIII desta Portaria.
Art. 30. O Departamento de Migrações, caso julgue necessário, poderá notificar o requerente
para complementar a documentação apresentada, no prazo de trinta dias, prorrogáveis mediante pedido
justificado.
Art. 31. Instruído o processo de perda de nacionalidade brasileira, o Departamento de
Migrações o encaminhará para decisão do Coordenador de Processos Migratórios, acompanhado de
parecer fundamentado sobre o pedido.
Art. 32. A decisão será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do Ministério
da Justiça e Segurança Pública.
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Art. 33. Da decisão que julgar improcedente o pedido de perda da nacionalidade caberá recurso
ao Coordenador-Geral de Política Migratória no prazo de dez dias, contado da data da publicação no
Diário Oficial da União.
Parágrafo único. A publicação referida no caput será reproduzida no sítio eletrônico do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, em atendimento ao art. 251, § 2º, do Decreto nº 9.199, de
2017.
Seção IV
Disposições Gerais
Art. 34. O Departamento de Migrações dará ciência da perda da nacionalidade:
I - ao Ministério das Relações Exteriores;
II - ao Conselho Nacional de Justiça; e
III - à Polícia Federal.
CAPÍTULO V
DA REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA E DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO
DE PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA
Seção I
Da reaquisição da nacionalidade brasileira
Art. 35. O requerimento de reaquisição da nacionalidade brasileira previsto no inciso VII do
art. 1º será endereçado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, podendo ser apresentado:
I - por meio do protocolo físico ou eletrônico, diretamente no Ministério da Justiça e
Segurança Pública; ou
II - nas repartições consulares brasileiras no exterior.
Art. 36. Os documentos necessários à instrução do processo administrativo de reaquisição da
nacionalidade brasileira estão previstos no Anexo IX desta Portaria.
Art. 37. O Departamento de Migrações, caso julgue necessário, poderá notificar o requerente
para complementar a documentação apresentada, no prazo de trinta dias, prorrogáveis mediante pedido
justificado.
Art. 38. Instruído o processo de reaquisição da nacionalidade brasileira, o Departamento de
Migrações o encaminhará para decisão do Coordenador de Processos Migratórios, acompanhado de
parecer fundamentado sobre o pedido.
Art. 39. A fim de evitar a apatridia, a reaquisição será deferida em caráter precário,
concedendo-se prazo de dezoito meses para que o interessado comprove a efetiva perda da
nacionalidade derivada, nos termos do art. 254, § 3º, do Decreto nº 9.199, de 2017.
Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput sem a comprovação da perda da
nacionalidade derivada, cessam-se os efeitos da decisão que deferiu a reaquisição.
Art. 40. A decisão será publicada no Diário Oficial da União.
Art. 41. Da decisão que julgar improcedente o pedido de reaquisição da nacionalidade caberá
recurso ao Coordenador-Geral de Política Migratória no prazo de dez dias, contados da data da
publicação.
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Seção II
Da revogação da decisão de perda da nacionalidade brasileira
Art. 42. A revogação da decisão de perda da nacionalidade brasileira poderá ser instaurada a
requerimento do interessado ou de ofício, garantido o contraditório e ampla defesa.
Art. 43. O ato que declarou a perda da nacionalidade poderá ser revogado se identificada uma
das exceções previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição.
Art. 44. Compete ao Coordenador de Processos Migratórios revogar o ato que declarou a perda
da nacionalidade.
Art. 45. Os documentos necessários à instrução do processo administrativo de revogação da
decisão de perda da nacionalidade brasileira a requerimento do interessado estão previstos no Anexo
X desta Portaria.
Parágrafo único. O Departamento de Migrações, caso julgue necessário, notificará o
requerente para complementar a documentação apresentada, no prazo de trinta dias, prorrogáveis
mediante pedido justificado.
Art. 46. Instruído o processo de revogação da decisão de perda da nacionalidade brasileira, o
Departamento de Migrações o encaminhará para decisão do Coordenador de Processos Migratórios,
acompanhado de parecer fundamentado sobre o pedido.
Art. 47. A decisão será publicada no Diário Oficial da União.
Art. 48. Da decisão que julgar improcedente o pedido de revogação, caberá recurso ao
Coordenador-Geral de Política Migratória, no prazo de dez dias, contados da data da publicação.
Art. 49. Os efeitos decorrentes da perda da nacionalidade constarão da decisão de revogação.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 50. Nos procedimentos previstos nos Capítulos I, III, IV e V desta Portaria, cumpre ao
requerente:
I - informar endereço eletrônico quando do preenchimento do formulário de solicitação;
II - manter seus dados atualizados no decorrer da tramitação do procedimento; e
III - acompanhar o trâmite do processo por meio de:
a) publicações no Diário Oficial da União;
b) mensagens enviadas pelo Departamento de Migrações a seu endereço
eletrônico; e
c) acesso ao sistema eletrônico específico disponível na plataforma GOV.BR.
Parágrafo único. Enquanto não implementado o sistema eletrônico específico para a
localidade de domicílio do requerente, as providências estabelecidas neste artigo poderão ser adotadas
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mediante peticionamento eletrônico ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ou por meio de
comparecimento perante a unidade da Polícia Federal que realizou o atendimento.
Art. 51. Para efeitos da contagem do prazo de residência para fins da naturalização prevista no
art. 1º, inciso I, serão consideradas viagens esporádicas do naturalizando ao exterior aquelas cuja soma
seja inferior ao período de noventa dias por ano, respeitado o limite temporal máximo de doze meses.
Art. 52. Durante a instrução do processo, além dos procedimentos mencionados nos arts. 7º e
8º desta Portaria, poderão ser realizadas novas diligências para verificação de:
I - indício de falsidade documental ou ideológica;
II - validade de documento perante o órgão emissor; ou
III - divergência nas informações ou nos documentos apresentados.
Parágrafo único. O Departamento de Migrações, ao requerer diligências, definirá o prazo para
que estas sejam cumpridas.
Art. 53. A naturalização será anulada quando eivada de vício de legalidade.
Parágrafo único. A anulação prevista no caput observará as disposições da Lei nº 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
Art. 54. Fica delegada ao Coordenador de Processos Migratórios a decisão do pedido de
prorrogação do prazo previsto para conclusão do procedimento de naturalização previsto no art. 228
do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 55. As notificações aos interessados serão realizadas, preferencialmente, por meio
eletrônico.
Art. 56. Na instrução dos processos previstos nesta Portaria, para fins de subsidiar a contagem
do prazo de efetiva residência no Brasil, observado o conjunto probatório, poderão ser exigidos os
seguintes documentos, dentre outros:
I - comprovante de endereço, constatado por meio de contas de água, energia ou
telefone;
II - cópia de contrato de locação ou escritura de compra e venda de imóvel em nome do
interessado, dos pais, do cônjuge ou do companheiro, acompanhado respectivamente
da certidão de nascimento, de casamento, ou comprovação de união estável;
III - declaração de instituição financeira que ateste o cadastro de cliente;
IV - comprovante de vínculo profissional, conforme a atividade desenvolvida, como:
a) declaração de empregador que ateste o vínculo empregatício naquela
localidade;
b) comprovantes de exercício de atividade de autônomo;
c) comprovantes de exercício de atividade de empresário; ou
d) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
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V - certificados de conclusão de cursos;
VI - diplomas;
VII - históricos escolares;
VIII - exames médicos;
IX - extratos da Previdência Social;
X - extratos de plano de saúde; ou
XI - outros documentos que atestem a residência contínua e ininterrupta no País.
Parágrafo único. Quando exigida comprovação de residência habitual, o reconhecimento de
tal circunstância não será prejudicado por saídas esporádicas do território brasileiro.
Art. 57. Os refugiados, asilados políticos e apátridas requerentes de naturalização ficam
dispensados de apresentar os seguintes documentos:
I - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem, legalizado junto à
repartição consular brasileira e traduzido por tradutor público, no Brasil, previstos nos
Anexos I e II; e
II - certidão ou inscrição consular, emitida por Embaixada ou Consulado no Brasil,
comprovando a correta grafia do nome e filiação do interessado.
Art. 58. Os formulários para requerimento dos pedidos de que trata esta Portaria serão
disponibilizados nos sítios eletrônicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia
Federal enquanto não implementado o sistema eletrônico específico para a localidade de domicílio do
requerente.
Art. 59. Fica revogada a Portaria Interministerial MJ/MESP nº 11, de 3 de maio de 2018.
Art. 60. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
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ANEXOS
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELO INTERESSADO
ANEXO I
PARA O PROCEDIMENTO DE NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA
O requerimento de naturalização ordinária deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Quando cabível, requerimento fundamentado de tradução ou adaptação do nome à língua
portuguesa, instruídos com os documentos a seguir:
a. Certidão Estadual de Distribuição Cível do local de residência dos últimos cinco anos;
b. Certidão Federal de Distribuição Cível do local de residência dos últimos cinco anos;
c. Certidões dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos; e
d. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos
cinco anos.
3. Cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório, ainda que vencida, e via original para
conferência;
4. Comprovante de situação cadastral do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
5. Certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal e Estadual dos locais onde residiu
nos últimos quatro anos;
6. Atestado de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pelo país de origem
legalizado e traduzido, no Brasil, por tradutor público juramentado, observada a Convenção sobre a
eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, promulgada pelo Decreto
nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016;
7. Comprovante de reabilitação, nos termos da legislação vigente, se for o caso;
8. Comprovante de residência, nos termos do art. 56 desta Portaria;
9. Cópia do documento de viagem internacional, ainda que vencido, observadas as regras do Mercosul;
10. Certidão de casamento atualizada;
11. Documentos que comprovem união estável;
12. Certidão de nascimento do filho brasileiro;
13. Documento indicativo da capacidade de se comunicar em língua portuguesa; e
14. Declaração conjunta de ambos os cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a respeito da
continuidade de efetiva união e convivência.
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ANEXO II
PARA O PROCEDIMENTO DE NATURALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
O requerimento de naturalização extraordinária deverá ser instruído com a seguinte
documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Quando cabível, requerimento fundamentado de tradução ou adaptação do nome à língua
portuguesa, instruídos com os documentos a seguir:
a. Certidão Estadual de Distribuição Cível do local de residência dos últimos cinco anos;
b. Certidão Federal de Distribuição Cível do local de residência dos últimos cinco anos;
c. Certidões dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos; e
d. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos
cinco anos.
3. Cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório, ainda que vencida, e via original para
conferência;
4. Comprovante de situação cadastral do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
5. Certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal e Estadual dos locais onde residiu
nos últimos quatro anos;
6. Atestado de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pelo país de origem
legalizado e traduzido, no Brasil, por tradutor público juramentado, observada a Convenção sobre a
eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, promulgada pelo Decreto
nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016;
7. Comprovante de reabilitação, nos termos da legislação vigente, se for o caso;
8. Comprovante de residência, nos termos do art. 56 desta Portaria; e
9. Cópia do documento de viagem internacional, ainda que vencido, observadas as regras do Mercosul.
ANEXO III
PARA O PROCEDIMENTO DE NATURALIZAÇÃO PROVISÓRIA
O requerimento de naturalização provisória deverá ser instruído com a seguinte documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo representante legal do requerente dirigido à
Coordenação de Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento
de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Quando cabível, requerimento fundamentado de tradução ou adaptação do nome à língua
portuguesa;
3. Cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório, ainda que vencida, do naturalizando e via
original para conferência;
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4. Comprovante de residência, nos termos do art. 56 desta Portaria; e
5. Cópia do documento de identificação do representante legal e comprovação da representação.
ANEXO IV
PARA O PROCEDIMENTO DE CONVERSÃO DA NATURALIZAÇÃO PROVISÓRIA EM
DEFINITIVA
O requerimento de conversão da naturalização provisória em definitiva deverá ser instruído
com a seguinte documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Documento oficial de identidade;
3. Certidão de antecedentes criminais emitida pelas Justiças Federal e Estadual dos locais onde residiu
após completar a maioridade civil;
4. Comprovante de residência, nos termos do art. 56 desta Portaria; e
5. Quando cabível, requerimento fundamentado de tradução ou adaptação do nome à língua
portuguesa, instruídos com os documentos a seguir:
a. Certidão Estadual de Distribuição Cível do local de residência dos últimos cinco anos;
b. Certidão Federal de Distribuição Cível do local de residência dos últimos cinco anos;
c. Certidões dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos; e
d. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos
cinco anos.
ANEXO V
PARA O PROCEDIMENTO DE IGUALDADE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CIVIS
O requerimento de igualdade de direitos e obrigações civis deverá ser instruído com a seguinte
documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório, ainda que vencida, e via original para
conferência;
3. Certificado de Nacionalidade emitido por Embaixada ou Consulado de Portugal no Brasil no qual
conste, expressamente, que o requerente se encontra em pleno gozo da sua capacidade civil em
Portugal; e
4. Comprovantes de residência habitual, nos termos do art. 56 desta Portaria.
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ANEXO VI
PARA O PROCEDIMENTO DE IGUALDADE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CIVIS E GOZO
DOS DIREITOS POLÍTICOS
O requerimento de igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos deverá
ser instruído com a seguinte documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório, ainda que vencida, e via original para
conferência;
3. Certificado de Nacionalidade emitido por Embaixada ou Consulado de Portugal no Brasil no qual
conste, expressamente, que o requerente se encontra em pleno gozo da sua capacidade civil e de seus
direitos políticos em Portugal; e
4. Comprovantes de residência habitual no Brasil por três anos, nos termos do art. 56 desta Portaria.
ANEXO VII
PARA O PROCEDIMENTO DE OUTORGA DO GOZO DE DIREITOS POLÍTICOS A
BENEFICIÁRIO DO ESTATUTO DE IGUALDADE
O requerimento de gozo de direitos políticos a beneficiário do Estatuto de Igualdade deverá ser
instruído com a seguinte documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Cópia da Carteira de identidade brasileira e via original para conferência;
3. Certificado de Nacionalidade emitido por Embaixada ou Consulado de Portugal no Brasil no qual
conste, expressamente, que o requerente se encontra em pleno gozo da sua capacidade civil e de seus
direitos políticos em Portugal; e
4. Comprovantes de residência habitual no Brasil por 3 anos, nos termos do art. 56 desta Portaria.
ANEXO VIII
PARA O PROCEDIMENTO DE PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA
O requerimento de perda da nacionalidade brasileira deverá ser instruído com a seguinte
documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Certidão de nascimento ou de casamento atualizada;
3. Cópia da página de identificação do passaporte emitido pelo outro país;
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4. Comprovante de aquisição de outra nacionalidade, respeitadas as regras de legalização e tradução;
e
5. Endereço de correio eletrônico do requerente.
ANEXO IX
PARA O PROCEDIMENTO DE REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA
O requerimento de reaquisição da nacionalidade brasileira deverá ser instruído com a seguinte
documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Certidão de nascimento ou de casamento atualizada;
3. Comprovação de que cessou a causa da perda da nacionalidade brasileira por meio de protocolo de
pedido de renúncia da nacionalidade estrangeira;
4. Comprovação de perda da nacionalidade derivada no prazo de dezoito meses após a data da
publicação da Portaria de concessão; e
5. Endereço de correio eletrônico do requerente.
ANEXO X
PARA O PROCEDIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PERDA DA NACIONALIDADE
BRASILEIRA
O requerimento de revogação da perda da nacionalidade brasileira deverá ser instruído com a
seguinte documentação:
1. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente dirigido à Coordenação de
Processos Migratórios da Coordenação-Geral de Política Migratória do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça;
2. Certidão de nascimento ou de casamento atualizada;
3. Comprovação de imposição de naturalização por estado estrangeiro ou comprovação de
nacionalidade originária estrangeira; e
4. Endereço de correio eletrônico do requerente.
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ATOS INTERNACIONAIS

DECRETO Nº 4.246, DE 22 DE MAIO DE 2002
Promulga a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas.
PUBLICADO NO DOU Nº 98, de 23/05/2002, Seção 1, Página 3
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da
Constituição;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas
por meio do Decreto Legislativo nº 38, de 5 de abril de 1995;
Considerando que a Convenção entrou em vigor, para o Brasil, em 13 de novembro de 1996, nos
termos do parágrafo 2º, de seu art. 39;
DECRETA:
Art. 1º A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, apensa por cópia ao presente Decreto,
será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão da mencionada Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas (1954)
Adotada em 28 de setembro de 1954 pela Conferência de Plenipotenciários convocada pela
Resolução 526 A (XVII) do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas, de 26 de
abril de 1954
Preâmbulo
As Altas Partes Contratantes,
Considerando que a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada
em 10 de dezembro de 1948 pela Assembléia-Geral das Nações Unidas, afirmaram o princípio de que
os seres humanos, sem discriminação alguma, devem gozar dos direitos e liberdades fundamentais;
Considerando que as Nações Unidas manifestaram, em diversas ocasiões, o seu profundo interesse
pelos apátridas e se esforçaram por assegurar-lhes o exercício mais amplo possível dos direitos e
liberdades fundamentais;
Considerando que a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 28 de julho de 1951 compreende
apenas os apátridas que são também refugiados, e que existem muitos apátridas aos quais a referida
Convenção não se aplica;
Considerando que é desejável regular e melhorar a condição dos apátridas mediante um acordo
internacional;
Convieram nas seguintes disposições:
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Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1
Definição do Termo “Apátrida”
1. Para os efeitos da presente Convenção, o termo “apátrida” designará toda pessoa que não seja
considerada seu nacional por nenhum Estado, conforme sua legislação.
2. Esta Convenção não se aplicará:
i) às pessoas que recebam atualmente proteção ou assistência de um órgão ou agência das Nações
Unidas diverso do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, enquanto estiverem
recebendo tal proteção ou assistência;
ii) às pessoas às quais as autoridades competentes do país no qual hajam fixado sua residência
reconheçam os direitos e obrigações inerentes à posse da nacionalidade de tal país;
iii) às pessoas a respeito das quais haja razões fundadas para considerar:
a) que cometeram um delito contra a paz, um delito de guerra ou um delito contra a humanidade,
definido nos termos dos instrumentos internacionais referentes aos mencionados delitos;
b) que cometeram um delito grave de índole não-política fora do país de sua residência, antes da sua
admissão no referido país;
c) que são culpadas de atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.
Artigo 2
Obrigações Gerais
Todo apátrida tem, a respeito do país em que se encontra, deveres que compreendem especialmente a
obrigação de acatar suas leis e regulamentos, bem como as medidas adotadas para a manutenção da
ordem pública.
Artigo 3
Não-Discriminação
Os Estados Contratantes aplicarão as disposições desta Convenção aos apátridas, sem discriminação
por motivos de raça, religião ou país de origem.
Artigo 4
Religião
Os Estados Contratantes garantirão aos apátridas em seu território um tratamento pelo menos tão
favorável quanto o que garantem aos seus nacionais em relação à liberdade de praticar sua religião e
no tocante à liberdade de instrução religiosa de seus filhos.
Artigo 5
Direitos Concedidos Independentemente desta Convenção
Nenhuma disposição desta Convenção poderá afetar os outros direitos e vantagens concedidos aos
apátridas, independentemente desta Convenção.
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Artigo 6
A Expressão “Nas Mesmas Circunstâncias”
Para os fins desta Convenção, os termos “nas mesmas circunstâncias” implicam que todas as condições
(e notadamente as que se referem à duração e às condições de permanência ou de residência) que o
interessado deveria cumprir para poder exercer o direito em questão, se não fosse apátrida, devem ser
cumpridas por ele, com exceção das condições que, em virtude da sua natureza, não podem ser
cumpridas por um apátrida.
Artigo 7
Dispensa de Reciprocidade
1. Ressalvadas as disposições mais favoráveis previstas por esta Convenção, todo Estado Contratante
concederá aos apátridas o regime que concede aos estrangeiros em geral.
2. Após um prazo de residência de três anos, todos os apátridas se beneficiarão, no território dos
Estados Contratantes, da dispensa de reciprocidade legislativa.
3. Todo Estado Contratante continuará a conceder aos apátridas os direitos e vantagens de que eles já
gozavam, na falta de reciprocidade, na data de entrada em vigor desta Convenção para o referido
Estado.
4. Os Estados Contratantes considerarão com benevolência a possibilidade de conceder aos apátridas,
na falta de reciprocidade, direitos e vantagens além dos de que gozavam em virtude dos parágrafos 2
e 3, bem como a possibilidade de fazer gozar da dispensa de reciprocidade apátridas que não
preencham as condições mencionadas nos parágrafos 2 e 3.
5. As disposições dos parágrafos 2 e 3 acima aplicam-se tanto aos direitos e vantagens mencionados
nos artigos 13, 18, 19, 21 e 22 desta Convenção como aos direitos e vantagens que não são por ela
previstos.
Artigo 8
Dispensa de Medidas Excepcionais
No que concerne às medidas excepcionais que podem ser tomadas contra a pessoa, os bens ou os
interesses dos nacionais ou dos ex-nacionais de um Estado determinado, os Estados Contratantes não
as aplicarão a um apátrida apenas porque tenha ele tido a nacionalidade de tal Estado. Os Estados
Contratantes que, de acordo com a sua legislação, não possam vir a aplicar o princípio geral consagrado
neste artigo, deverão conceder em casos apropriados dispensas que favoreçam tais apátridas.
Artigo 9
Medidas Provisórias
Nenhuma das disposições da presente Convenção impedirá um Estado Contratante, em tempo de
guerra ou em outras circunstâncias graves e excepcionais, de tomar provisoriamente, a propósito de
determinada pessoa, as medidas que este Estado considere indispensáveis à segurança nacional,
enquanto não for estabelecido pelo mencionado Estado Contratante que essa pessoa é efetivamente
um apátrida e que a manutenção das referidas medidas a seu respeito se afigura necessária no interesse
da segurança nacional.
Artigo 10
Continuidade de Residência
1. Quando um apátrida houver sido deportado durante a Segunda Guerra Mundial e transportado para
o território de um dos Estados Contratantes e ali residir, a duração dessa permanência forçada será
contada como residência regular nesse território.
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2. Quando um apátrida houver sido deportado do território de um Estado Contratante durante a
Segunda Guerra Mundial e para lá houver voltado antes da entrada em vigor desta Convenção, com o
objetivo de residir, o período que precede e o que segue a essa deportação serão considerados, para
todos os fins para os quais uma residência ininterrupta é necessária, como constituindo um só período
ininterrupto.
Artigo 11
Marítimos Apátridas
Nos casos de apátridas que estejam regularmente empregados como membros da equipagem a bordo
de um navio que hasteie pavilhão de um Estado Contratante, este Estado examinará com benevolência
a possibilidade de autorizar os referidos apátridas a se estabelecerem no seu território e de expedirlhes documentos de viagem ou de admiti-los a título temporário no seu território, principalmente com
o fim de facilitar-lhes a fixação em outro país.
Capítulo II
Condição Jurídica
Artigo 12
Estatuto Pessoal
1. O estatuto pessoal de todo apátrida será regido pela lei do país de seu domicílio ou, na falta de
domicílio, pela lei do país de sua residência.
2. Os direitos anteriormente adquiridos pelo apátrida e que decorrem do estatuto pessoal, notadamente
os que resultem do casamento, serão respeitados por todo Estado Contratante, ressalvado, se for o caso,
o cumprimento das formalidades previstas pela legislação do referido Estado, desde que, todavia, o
direito em causa seja daqueles que seriam reconhecidos pela legislação do referido Estado, se o
interessado não se houvesse tornado apátrida.
Artigo 13
Propriedade Móvel e Imóvel
Os Estados Contratantes outorgarão a todo apátrida um tratamento tão favorável quanto possível e, em
todo caso, não menos favorável que aquele concedido, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros
em geral, no que diz respeito à aquisição da propriedade móvel ou imóvel e aos direitos a elas relativos,
ao aluguel e a outros contratos relativos à propriedade móvel e imóvel.
Artigo 14
Propriedade Intelectual e Industrial
Em matéria de proteção da propriedade industrial, notadamente de invenções, desenhos, modelos,
marcas de fábrica, nome comercial e em matéria de proteção da propriedade literária, artística e
científica, todo apátrida gozará, no país em que tem sua residência habitual, da proteção que é garantida
aos nacionais do referido país. No território de qualquer dos outros Estados Contratantes, gozará da
mesma proteção dada naquele território aos nacionais do país no qual tenha residência habitual.
Artigo 15
Direito de Associação
Os Estados Contratantes concederão aos apátridas que residem regularmente no seu território, no
tocante às associações sem fim político ou lucrativo e aos sindicatos profissionais, um tratamento tão
favorável quanto possível e, em todo caso, não menos favorável que aquele conferido, nas mesmas
circunstâncias, aos estrangeiros em geral.
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Artigo 16
Direito de Demandar em Juízo
1. Todo apátrida gozará, no território dos Estados Contratantes, de livre e fácil acesso aos tribunais.
2. No Estado Contratante em que tem sua residência habitual, todo apátrida fruirá do mesmo tratamento
que um nacional no que concerne ao acesso aos tribunais, inclusive a assistência judiciária e a isenção
da caução judicatum solvi.
3. Nos Estados Contratantes que não aquele em que tem residência habitual, no que se refere às
questões tratadas no parágrafo 2, todo apátrida gozará do mesmo tratamento dispensado ao nacional
do país no qual reside habitualmente.
Capítulo III
Empregos Lucrativos
Artigo 17
Profissões Assalariadas
1. Os Estados Contratantes concederão a todo apátrida que resida regularmente no seu território um
tratamento tão favorável quanto possível e, em todo caso, um tratamento não menos favorável que
aquele proporcionado, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral no que se refere ao
exercício de uma atividade profissional assalariada.
2. Os Estados Contratantes considerarão, com benevolência, a adoção de medidas tendentes a assimilar
os direitos de todos os apátridas, no que concerne ao exercício das profissões assalariadas, aos dos seus
nacionais, notadamente para os apátridas que entraram em seu território em virtude de um programa
de recrutamento de mão-de-obra ou de um plano de imigração.
Artigo 18
Profissões Não-Assalariadas
Os Estados Contratantes concederão aos apátridas que se encontrem regularmente em seu território
tratamento tão favorável quanto possível e, em todo caso, tratamento que não seja menos favorável
que aquele garantido, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral, no que se reporta ao
exercício de uma profissão não-assalariada na agricultura, na indústria, no artesanato e no comércio,
bem como quanto ao estabelecimento de firmas comerciais e industriais.
Artigo 19
Profissões Liberais
Todo Estado Contratante garantirá aos apátridas que residam regularmente no seu território, portadores
de diplomas reconhecidos pelas autoridades competentes do referido Estado e que desejem exercer
uma profissão liberal, um tratamento tão favorável quanto possível e, em todo caso, não menos
favorável que aquele concedido, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral.
Capítulo IV
Benefícios Sociais
Artigo 20
Racionamento
Na hipótese de existir um sistema de racionamento ao qual esteja sujeita a população como um todo,
e que regulamente a partilha geral de produtos de que há escassez, os apátridas serão tratados como os
nacionais.
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Artigo 21
Habilitação
No que se refere a habitação, os Estados Contratantes, na medida em que esse tema seja regrado pelas
leis e regulamentos ou esteja submetido ao controle das autoridades públicas, concederão aos apátridas
que residam regularmente no seu território um tratamento tão favorável quanto possível, e, em todo
caso, não menos favorável que aquele concedido, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em
geral.
Artigo 22
Instrução Pública
1. Os Estados Contratantes concederão aos apátridas o mesmo tratamento dispensado aos seus
nacionais, no tocante ao ensino primário.
2. Os Estados Contratantes assegurarão aos apátridas um tratamento tão favorável quanto possível e,
em todo caso, não menos favorável que aquele concedido aos estrangeiros em geral, nas mesmas
circunstâncias, no que se refere às categorias de ensino que não o ensino primário e, notadamente, no
que concerne o acesso aos estudos, ao reconhecimento de certificados de estudos, de diplomas e de
títulos universitários expedidos no estrangeiro, a isenção de direitos e taxas e a concessão de bolsas de
estudos.
Artigo 23
Assistência Pública
Os Estados Contratantes outorgarão aos apátridas que residam regularmente no seu território o mesmo
tratamento que aquele concedido aos seus nacionais em matéria de assistência e de socorros públicos.
Artigo 24
Legislação do Trabalho e Previdência Social
1. Os Estados Contratantes conferirão aos apátridas que residem regularmente no seu território o
mesmo tratamento que aquele facultado aos nacionais no que diz respeito aos seguintes pontos:
a) na medida em que estas questões sejam regulamentadas pela legislação ou dependam das
autoridades administrativas: a remuneração, inclusive adicionais de família quando estes adicionais
fizerem parte da remuneração, a duração do trabalho, as horas suplementares, as férias pagas, as
restrições ao trabalho doméstico, a idade de admissão no emprego, o aprendizado e a formação
profissional, o trabalho das mulheres e dos adolescentes e o gozo das vantagens oferecidas pelas
convenções coletivas;
b) à previdência social (as disposições legais relativas aos acidentes do trabalho, às moléstias
profissionais, à maternidade, à doença, à invalidez, à velhice e à morte, ao desemprego, aos encargos
de família, bem como a qualquer outro risco que, conforme a legislação nacional, seja coberto por um
sistema de previdência social), ressalvados:
i) os ajustes apropriados que visem à manutenção dos direitos adquiridos e dos direitos em vias de
aquisição;
ii) disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país de residência e que visem aos
benefícios ou frações de benefícios pagos exclusivamente pelos recursos públicos, bem como os
benefícios pagos às pessoas que não reúnem as condições de contribuição exigidas para a concessão
de uma pensão normal.
377

2. Os direitos a uma indenização pela morte de um apátrida ocorrida em virtude de acidente do trabalho
ou de doença profissional não serão afetados pelo fato de o beneficiário residir fora do território do
Estado Contratante.
3. Os Estados Contratantes estenderão aos apátridas o benefício dos acordos que concluíram ou vierem
a concluir entre si relativos à manutenção dos direitos adquiridos ou em curso de aquisição em matéria
de previdência social, conquanto que preencham as condições previstas para os nacionais dos países
signatários dos acordos em questão.
4. Os Estados Contratantes examinarão com benevolência a possibilidade de, na maior medida
possível, estender aos apátridas o benefício de acordos semelhantes que estão ou vierem a estar em
vigor entre esses Estados Contratantes e Estados não-contratantes.
Capítulo V
Medidas Administrativas
Artigo 25
Assistência Administrativa
1. Quando o exercício de um direito por um apátrida exigir normalmente a assistência de autoridades
estrangeiras, às quais não possa recorrer, os Estados Contratantes em cujo território ele residir
providenciarão para que essa assistência lhe seja prestada por suas próprias autoridades.
2. A ou as autoridades mencionadas no parágrafo 1 expedirão ou farão expedir, sob seu controle, em
favor dos apátridas, os documentos ou certificados que, normalmente, seriam expedidos para um
estrangeiro por suas autoridades nacionais ou por seu intermédio.
3. Os documentos ou certificados assim expedidos substituirão os atos oficiais expedidos para
estrangeiros por suas autoridades nacionais, ou por seu intermédio, e farão fé até prova em contrário.
4. Ressalvadas as exceções que possam ser admitidas em favor dos indigentes, os serviços
mencionados no presente artigo poderão ser retribuídos, mas essas retribuições serão moderadas e
proporcionais ao que se cobra dos nacionais por serviços análogos.
5. As disposições deste artigo em nada afetam os artigos 27 e 28.
Artigo 26
Liberdade de Movimento
Todo Estado Contratante concederá aos apátridas que se encontrem regularmente no seu território o
direito de escolher o local de sua residência e de circular livremente, com as restrições instituídas pela
regulamentação aplicável, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral.
Artigo 27
Documentos de Identidade
Os Estados Contratantes expedirão documentos de identidade a todo apátrida que se encontre no seu
território e que não tenha documento de viagem válido.
Artigo 28
Documentos de Viagem
Os Estados Contratantes expedirão aos apátridas que residam regularmente no seu território
documentos de viagem destinados a permitir-lhes viajar fora desse território, a menos que a tanto se
oponham razões imperiosas de segurança nacional ou de ordem pública. As disposições do anexo a
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esta Convenção se aplicarão a esses documentos. Os Estados Contratantes poderão expedir tal
documento de viagem a qualquer outro apátrida que se encontre no seu território; atentarão
particularmente para os casos de apátridas que se encontrem em seu território e que não estejam em
condições de obter um documento de viagem do país onde residam regularmente (Vide anexo).
Artigo 29
Encargos Fiscais
1. Os Estados Contratantes não sujeitarão os apátridas a direitos, taxas, impostos, ou qualquer outra
denominação, mais elevados que ou diferentes dos que são ou serão cobrados dos seus nacionais em
situações análogas.
2. As disposições do parágrafo anterior não se opõem à aplicação, aos apátridas, das disposições das
leis e regulamentos concernentes às taxas relativas à expedição de documentos administrativos aos
estrangeiros, inclusive papéis de identidade.
Artigo 30
Transferência de Bens
1. Todo Estado Contratante, em conformidade com suas leis e regulamentos, permitirá aos apátridas
transferir para outro país, no qual foram admitidos a fim de se reinstalarem, os bens que houverem
levado para o território daquele Estado.
2. Todo Estado Contratante considerará com benevolência os pedidos apresentados pelos apátridas que
desejarem obter a autorização de transferir todos os outros bens necessários à sua reinstalação em outro
país onde foram admitidos a fim de ali se reinstalar.
Artigo 31
Expulsão
1. Os Estados Contratantes não expulsarão um apátrida que se encontre regularmente no seu território
senão por motivos de segurança nacional ou de ordem pública.
2. A expulsão desse apátrida só ocorrerá em virtude de decisão proferida conforme processo legal. A
não ser que a isso se oponham razões imperiosas de segurança nacional, o apátrida deverá ter permissão
de fornecer provas com vistas à sua justificação, de interpor recurso e de se fazer representar para esse
fim perante autoridade competente ou perante uma ou várias pessoas especialmente designadas pela
autoridade competente.
3. Os Estados Contratantes concederão a tal apátrida um prazo razoável para procurar obter admissão
regular em outro país. Os Estados Contratantes podem aplicar, durante esse prazo, as medidas de
ordem interna que julgarem oportunas.
Artigo 32
Naturalização
Os Estados Contratantes facilitarão, na medida do possível, a assimilação e a naturalização dos
apátridas. Esforçar-se-ão notadamente para acelerar o processo de naturalização e reduzir, na medida
do possível, as taxas e despesas desse processo.
Capítulo VI
Cláusulas Finais
Artigo 33
Informações Relativas às Leis e Regulamentos Nacionais
Os Estados Contratantes comunicarão ao Secretário-Geral das Nações Unidas o texto das leis e dos
regulamentos que promulgarem para assegurar a aplicação desta Convenção.
379

Artigo 34
Solução das Controvérsias
Qualquer controvérsia entre as Partes nesta Convenção, relativa à sua interpretação ou à sua aplicação,
que não possa ser resolvida por outros meios, será submetida à Corte Internacional de Justiça, a pedido
de uma das Partes na controvérsia.
Artigo 35
Assinatura, Ratificação e Adesão
1. Esta Convenção ficará aberta à assinatura na Sede da Organização das Nações Unidas até 31 de
dezembro de 1955.
2. Ficará aberta à assinatura:
a) de qualquer Estado-membro da Organização das Nações Unidas;
b) de qualquer outro Estado não-membro convidado para a Conferência das Nações Unidas sobre o
Estatuto dos Apátridas;
c) de qualquer Estado ao qual a Assembléia-Geral das Nações Unidas tenha dirigido convite para
assinar ou aderir.
3. Ela deverá ser ratificada e os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral
das Nações Unidas.
4. Os Estados mencionados no parágrafo 2 do presente artigo poderão aderir a esta Convenção. A
adesão será feita pelo depósito de um instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.
Artigo 36
Cláusulas de Aplicação Territorial
1. Todo Estado poderá, no momento da assinatura, da ratificação ou da adesão, declarar que esta
Convenção se estenderá ao conjunto dos territórios que representa no plano internacional, ou a um ou
vários dentre eles. Tal declaração produzirá seus efeitos no momento da entrada em vigor da
Convenção para o referido Estado.
2. A qualquer momento ulterior, essa extensão se fará por notificação dirigida ao Secretário-Geral das
Nações Unidas e produzirá seus efeitos a partir do nonagésimo dia seguinte à data na qual o SecretárioGeral das Nações Unidas houver recebido a notificação ou na data da entrada em vigor da Convenção
para o referido Estado, se esta última data for posterior.
3. No que se refere aos territórios aos quais esta Convenção não se aplique na data da assinatura, da
ratificação ou da adesão, cada Estado interessado examinará a possibilidade de tomar, logo que
possível, todas as medidas necessárias para fazer extensiva a aplicação desta Convenção aos referidos
territórios, sob reserva, quando necessário por imposição constitucional, do consentimento dos
governos desses territórios.
Artigo 37
Cláusula Federal
No caso de um Estado federal ou não unitário, aplicam-se as seguintes disposições:
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a) no que concerne aos artigos desta Convenção cuja execução depende da ação legislativa do poder
legislativo federal, as obrigações do governo federal serão, nesta medida, as mesmas que as das partes
que não são Estados federativos;
b) no que se refere aos artigos desta Convenção cuja aplicação depende da ação legislativa de cada um
dos Estados, províncias ou cantões constitutivos que não são, em virtude do sistema constitucional da
federação, obrigados a tomar medidas legislativas, o governo federal levará com a maior brevidade
possível, e com parecer favorável, os referidos artigos ao conhecimento das autoridades competentes
dos Estados, províncias ou cantões;
c) um Estado federal Parte nesta Convenção fornecerá, a pedido de qualquer outro Estado Contratante
que lhe haja sido transmitido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, um relato da legislação e das
práticas em vigor na federação e nas suas unidades constitutivas no tocante a qualquer disposição da
Convenção, indicando a medida em que, por uma ação legislativa ou outra, se conferiu efeito à referida
disposição.
Artigo 38
Reservas
1. No momento da assinatura, da ratificação ou da adesão, qualquer Estado poderá formular reservas
aos artigos da Convenção, com exceção dos artigos 1º, 3º, 4º, 16º (1), 33 a 42, inclusive.
2. Qualquer Estado Contratante que haja formulado uma reserva conforme o parágrafo 1 deste artigo
poderá retirá-la a qualquer momento por uma comunicação para esse fim dirigida ao Secretário-Geral
das Nações Unidas.
Artigo 39
Entrada em Vigor
1. Esta Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à data do depósito do sexto
instrumento de ratificação ou de adesão.
2. Para cada um dos Estados que ratificarem a Convenção ou a ela aderirem depois do depósito do
sexto instrumento de ratificação ou adesão, a mesma entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à
data do depósito, por esse Estado, do seu instrumento de ratificação ou adesão.
Artigo 40
Denúncia
1. Qualquer Estado Contratante poderá denunciar a Convenção a qualquer momento, por uma
notificação dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
2. A denúncia produzirá efeitos, para o Estado Contratante interessado, um ano depois da data na qual
houver sido recebida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas.
3. Qualquer Estado que houver feito uma declaração ou notificação conforme o artigo 36 poderá
notificar ulteriormente ao Secretário-Geral das Nações Unidas que a Convenção cessará de se aplicar
a qualquer território designado na notificação. A Convenção cessará então de se aplicar ao território
em questão um ano depois da data na qual o Secretário-Geral houver recebido essa notificação.
Artigo 41
Revisão
1. Qualquer Estado Contratante poderá, a qualquer tempo, por uma notificação dirigida ao SecretárioGeral das Nações Unidas, pedir a revisão desta Convenção.
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2. A Assembléia-Geral das Nações Unidas recomendará as medidas a serem tomadas, se for o caso, a
propósito de tal pedido.
Artigo 42
Notificações pelo Secretário-Geral das Nações Unidas
O Secretário-Geral das Nações Unidas notificará a todos os Estados-membros das Nações Unidas e
aos Estados não-membros mencionados no artigo 35:
a) as assinaturas, ratificações e adesões mencionadas no artigo 35;
b) as declarações e notificações mencionadas no artigo 36;
c) as reservas formuladas ou retiradas mencionadas no artigo 38;
d) a data na qual esta Convenção entrar em vigor, em virtude do artigo 39;
e) as denúncias e notificações mencionadas no artigo 40;
f) os pedidos de revisão mencionados no artigo 41.
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados, firmaram, em nome dos seus respectivos
Governos, a presente Convenção.
Feita em Nova York, em vinte e oito de setembro de mil novecentos e cinqüenta e quatro, em um só
exemplar cujos textos inglês, espanhol e francês fazem igualmente fé e que será depositado nos
arquivos da Organização das Nações Unidas, e cujas cópias autênticas serão remetidas a todos os
Estados-membros das nações Unidas e aos Estados não-membros mencionados no artigo 35.
Anexo
Parágrafo 1
1. O documento de viagem mencionado no Artigo 28 desta Convenção deve indicar que o possuidor e
apátrida no sentido da Convenção 28 de setembro de 1954.
2. Esse documento será redigido em duas língua pelo menos: uma delas será a língua inglesa ou a
francesa.
3. Os Estados Contratantes examinarão a possibilidade de adotar um documento de viagem de acordo
com o modelo anexo.
Parágrafo 2
Ressalvados os regulamentos do país de expedição, as crianças poderão ser mencionadas no
documento de um dos país, ou, em circunstâncias excepcionais, de outro adulto.
Parágrafo 3
As taxas cobradas pela expedição do documento não excederão a tarifa mais baixa aplicada aos
passaportes nacionais.
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Parágrafo 4
Ressalvados casos especiais ou excepcionais, o documento será válido para o maior número possível
de países.
Parágrafo 5
A duração da validade do documento será de três meses no mínimo e de dois anos no máximo.
Parágrafo 6
1. A renovação ou prorrogação da validade do documento compete à assinatura que o expediu,
enquanto o possuidor não se houver estabelecido regularmente em outro território e residir
regularmente no território da referida autoridade. A expedição de novo documento compete, nas
mesmas condições, à autoridade que expediu o documento anterior.
2. Os representantes diplomáticos ou consulares poderão ser autorizados a prorrogar, por um período
que não ultrapassará seis meses, a validade dos documentos de viagem expedidos pelos seus
respectivos governos.
3. Os Estados Contratantes examinarão com benevolência a possibilidade de renovar ou de prorrogar
a validade dos documentos de viagem ou de expedir novos documentos a apátridas que já não residem
regularmente no seu território nos casos em que esses apátridas não estejam em condições de obter um
documento de viagem do país de sua residência regular.
Parágrafo 7
Os Estados Contratantes reconhecerão a validade dos documentos expedidos de acordo com as
disposições de acordo com as disposições do Artigo 28 desta Convenção.
Parágrafo 8
As autoridades competentes do país para o qual a apátrida deseja ir aporão, se estiverem dispostas a
admiti-lo, um visto no documento de que é possuidor, se tal visto for necessário.
Parágrafo 9
1. Os Estados Contratantes comprometem-se a dar vistos de trânsito aos apátridas que hajam obtidos
o visto de um território de destino final.
2. A aposição desse visto poderá ser recusada por motivos que possam justificar a recusa de um visto
a qualquer estrangeiros.
Parágrafo 10
Os emolumentos devidos pela aposição de vistos de saída, de admissão ou de trânsito não ultrapassarão
a tarifa mais baixa cobrada pelos vistos em passaportes estrangeiros.
Parágrafo 11
No caso de um apátrida que mude de residência e se estabeleça regularmente no território de outro
Estado Contratante, a responsabilidade de expedir novo documento caberá, nos termos de condições
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do Artigo 28, a autoridade competente do referido território, a qual o refugiado terá direito de
apresentar seu pedido.
Parágrafo 12
A autoridade que expedir um novo documento reconhecerá o documento anterior e o devolverá ao país
que o expediu, se o documento anterior especificar que deve ser devolvido ao país que o expediu; em
caso contrário, a autoridade que expedir o documento novo reconhecerá e anulará o anterior.
Parágrafo 13
1. Qualquer documento de viagem expedido em virtude do Artigo 28 desta Convenção dará ao
possuidor, salvo indicação em contrário, o direito de voltar ao território do Estado que expediu a
qualquer momento durante o período de validade desse documento. Todavia, o período durante o qual
o possuidor poderá voltar ao país que expediu o documento de viagem não poderá ser inferior a três
meses, salvo quando o país ao qual o apátrida desejar ir não exigir que do documento de viagem conste
o direito de readmissão.
2. Ressalvadas as disposições da alínea anterior, um Estado Contratante pode exigir que o possuidor
desse documento se submeta a todas as formalidades que podem ser impostas aos que saem do país ou
aos que a ele regressam.
Parágrafo 14
Ressalvadas apenas as estipulações do parágrafo 13, as disposições desse Anexo em nada afetam as
leis e regulamentos que regem, nos territórios dos Estados Contratantes, as condições de admissão, de
trânsito, de permanência, de estabelecimento e de saída.
Parágrafo 15
Nem a expedição do documento nem as anotações nele feitas determinam ou afetam o estatuto do
possuidor, notadamente no que concerne à nacionalidade.
Parágrafo 16
A expedição do documento não dá ao possuidor nenhum direito à proteção dos representantes
diplomáticos e consulares do país de expedição, e não confere “ipso facto” a esses representantes um
direito de proteção.
Modelo do Documento de Viagem
Recomenda-se que o documento tenha forma de uma caderneta (15cm x10cm aproximadamente), que
seja impresso de tal maneira que as rasuras ou alterações por meios químicos ou outros possam notarse facilmente, e que as palavras “Convenção de 28 de setembro de 1954” sejam impressas em
repartição contínua em cada uma das páginas, na língua do país que expede o documento.
(Capa da Caderneta)
Documento de Viagem
(Convenção de 28 de setembro de 1954)
Nº..................
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(1)
Documento de Viagem
(Convenção de 28 de setembro de 1954)
Este documento expira em ........................, a não ser que sua validade seja prorrogada ou renovada.
Nome:.......................................................................................................
Prenome(s)..............................................................................................
Acompanhado de..........................................Criança (s)
1. Este documento foi expedido com o único objetivo de proporcionar ao titular um documento de
viagem que possa fazer as vezes de passaporte nacional. Não prejulga nem modifica de nenhum modo
a nacionalidade do titular.
2. O possuidor está autorizado a voltar a ..............(indicação do país cujas autoridades expedem o
documento) até ..................... salvo menção adiante de data ulterior. (O período durante o qual o
possuidor estará autorizado a voltar não deve ser inferior a três meses, salvo quando o país ao qual o
possuidor deseja ir não exigir que deste documento consta o direito de readmissão).
3. Em caso de estabelecimento em país diferente do em que este documento foi expedido, o possuidor
deve, se quiser deslocar-se de novo, requerer novo documento, às autoridades competentes do país de
sua residência. [O documento de viagem anterior será remetido à autoridade que expede o novo
documento para que o remeta, por sua vez, à autoridade que o expediu, (1)].
(Este documento contém 32 páginas, sem contar a capa).
_____________________________________________
(2)
Lugar e data de nascimento.....................................................
Profissão.................................................................................
Residência atual ......................................................................
Nome (antes do casamento) e prenome (s) da Esposa.............................
Nome e prenome (s) do Marido.............................................................
Descrição
_____________________________________________
Altura.........................................................................................
Cabelos.......................................................................................
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Cor dos olhos..............................................................................
Nariz...........................................................................................
Formato do rosto........................................................................
Cútis...........................................................................................
Sinais particulares.......................................................................
_____________________________________________
(1) A frase entre colchetes pode ser inserta pelos Governos que o desejarem. Crianças que
acompanham o portador
Nome Prenome (s) Lugar e data do nascimento Sexo
________ ______________________ _____________
_________ ______________________ _____________
_____________ ________________ ________________
Cancelar o que não se aplicar.
(Este documento contém 32 páginas, exclusive a capa).
_____________________________________________
(3)
Fotografia do portador e selo da autoridade expedidora do documento
Impressões digitais do portador (facultativo)
Assinatura do portador.......................................................................
(Este documento contém 32 páginas, exclusive a capa).
_____________________________________________
(4)
1. Este documento é válido para os seguintes países:
................................................................................................
2. Documento (ou documentos) baseado no qual (ou nos quais) o presente documento é expedido.
.......................................................................................................
Expedido em..................................................................................
Data...............................................................................................
Assinatura e selo da autoridade que expede o documento:
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Emolumentos:
(Este documento contém 32 páginas, exclusive a capa).
_____________________________________________
(5)
Prorrogação de validade
Emolumentos: de.....................................
a.......................................
Feita em .......................................... em......................................
Assinatura e selo da autoridade que prorroga a validade do documento:
_____________________________________________
Prorrogação de validade
Emolumentos: de........................................
a..........................................
Feita em .......................................... em........................................
Assinatura e selo da autoridade que prorroga a validade do documento:
(Este documento contém 32 páginas, exclusive a capa).
_____________________________________________
(6)
Prorrogação de validade
Emolumentos: de...........................................
a.............................................
Feita em .......................................... em...........................................
Assinatura e selo da autoridade que prorroga a validade do documento:
_____________________________________________
Prorrogação de validade
Emolumentos: de.............................................
a...............................................
Feita em .......................................... em.............................................
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(este documento contém 32 páginas, exclusive a capa).
_____________________________________________
(7 - 32)
Vistos
Reproduzir em cada visto o nome do possuidor
(Este documento contém 32 páginas, exclusive a capa).
_____________________________________________
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DECRETO Nº 8.501, DE 18 DE AGOSTO DE 2015
Promulga a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, firmada
em Nova Iorque, em 30 de agosto de 1961.
PUBLICADO NO DOU Nº 158, de 19/08/2015, Seção 1, Página 1
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
IV, da Constituição, e
Considerando que a República Federativa do Brasil firmou a Convenção para a Redução dos Casos de
Apatridia, em Nova Iorque, em 30 de agosto de 1961;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção para a Redução dos Casos de
Apatridia, por meio do Decreto Legislativo nº 274, de 4 de outubro de 2007, conservando o direito
previsto no Artigo 8, parágrafo 3, alínea “a”, item “ii”; e
Considerando que o Governo brasileiro depositou, em 25 de outubro de 2007, o instrumento de
ratificação à Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, conservando o direito previsto no
Artigo 8, parágrafo 3, alínea “a”, item “ii”, e que a Convenção entrou em vigor para a República
Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 23 de janeiro de 2008;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgada a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, firmada em
Nova Iorque, em 30 de agosto de 1961, conservando o direito previsto no Artigo 8, parágrafo 3, alínea
“a”, item “ii”, anexa a este Decreto.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão
da Convenção e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Mauro Luiz Iecker Vieira
CONVENÇÃO PARA A REDUÇÃO DOS CASOS DE APATRIDIA
Feita em Nova York, em 30 de agosto de 1961
Os Estados Contratantes,
Agindo em conformidade com a Resolução 896 (IX), adotada pela Assembléia Geral das Nações
Unidas em 4 de dezembro de 1954,
Considerando conveniente reduzir os casos de apatridia por meio de um acordo internacional,
Convêm no seguinte:
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Artigo 1
1. Todo Estado Contratante concederá sua nacionalidade a uma pessoa nascida em seu território e que
de outro modo seria apátrida. A nacionalidade será concedida:
(a) de pleno direito, no momento do nascimento; ou
(b) mediante requerimento apresentado à autoridade competente pelo interessado ou em seu nome,
conforme prescrito pela legislação do Estado em questão. Nos termos do disposto no parágrafo 2 deste
Artigo, nenhum requerimento poderá ser indeferido.
Todo Estado Contratante cuja legislação preveja a concessão de sua nacionalidade mediante
requerimento, segundo a alínea (b) deste parágrafo, poderá também conceder sua nacionalidade de
pleno direito na idade e sob as condições prescritas em sua legislação nacional.
2. Todo Estado Contratante poderá subordinar a concessão de sua nacionalidade segundo a alínea (b)
do parágrafo 1 deste Artigo a uma ou mais das seguintes condições:
(a) que o requerimento seja apresentado dentro de um período fixado pelo Estado Contratante, que
deverá começar não depois da idade de dezoito anos e terminar não antes da idade de vinte e um anos,
de modo que o interessado disponha de um ano, no mínimo, durante o qual possa apresentar o
requerimento sem ter de obter autorização judicial para fazê-lo;
(b) que o interessado tenha residido habitualmente no território do Estado Contratante por período,
fixado por este Estado, não superior a cinco anos imediatamente anteriores à apresentação do
requerimento nem a dez anos ao todo;
(c) que o interessado não tenha sido condenado por crime contra a segurança nacional nem tenha sido
condenado, em virtude de processo criminal, a cinco anos ou mais de prisão;
(d) que o interessado sempre tenha sido apátrida.
3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 (b) e 2 do presente Artigo, todo filho legítimo nascido no
território de um Estado Contratante e cuja mãe seja nacional daquele Estado, adquirirá essa
nacionalidade no momento do nascimento se, do contrário, viesse a ser apátrida.
4. Todo Estado Contratante concederá sua nacionalidade a qualquer pessoa que do contrário seja
apátrida e que não pôde adquirir a nacionalidade do Estado Contratante em cujo território tiver nascido
por ter passado da idade estabelecida para a apresentação de seu requerimento ou por não preencher
os requisitos de residência exigidos se no momento do nascimento do interessado um de seus pais
possuía a nacionalidade do Estado Contratante inicialmente mencionado. Se seus pais não possuíam a
mesma nacionalidade no momento de seu nascimento, a legislação do Estado Contratante cuja
nacionalidade estiver sendo solicitada determinará se prevalecerá a condição do pai ou da mãe. Caso
seja necessário requerimento para tal nacionalidade, tal requerimento deverá ser apresentado à
autoridade competente pelo interessado ou em seu nome, conforme prescrito pela legislação do Estado
Contratante. Nos termos do disposto no parágrafo 5 do presente Artigo, nenhum requerimento poderá
ser indeferido.
5. Todo Estado Contratante poderá subordinar a concessão de sua nacionalidade, segundo o parágrafo
4 do presente Artigo, a uma ou mais das seguintes condições:
(a) que o requerimento seja apresentado antes de o interessado atingir a idade determinada pelo Estado
Contratante, a qual não poderá ser inferior a 23 anos;
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(b) que o interessado tenha residido habitualmente no território do Estado Contratante por período,
fixado por este Estado, não superior a três anos;
(c) que o interessado sempre tenha sido apátrida.
Artigo 2
Salvo prova em contrário, presume-se que um menor abandonado que tenha sido encontrado no
território de um Estado Contratante tenha nascido nesse território, de pais que possuem a nacionalidade
daquele Estado.
Artigo 3
Para o fim de se determinarem as obrigações dos Estados Contratantes nos termos da presente
Convenção, o nascimento a bordo de um navio ou uma aeronave será considerado como ocorrido no
território do Estado de cuja bandeira for o navio ou no território do Estado em que a aeronave estiver
matriculada, conforme o caso.
Artigo 4
1. Todo Estado Contratante concederá sua nacionalidade a qualquer pessoa que não tenha nascido no
território de um Estado Contratante e que do contrário seria apátrida se no momento de seu nascimento
um de seus pais possuía a nacionalidade do primeiro destes Estados. Se seus pais não possuíam a
mesma nacionalidade no momento de seu nascimento, a legislação daquele Estado Contratante
determinará se prevalecerá a condição do pai ou da mãe. A nacionalidade a que se refere este Artigo
será concedida:
(a) de pleno direito, no momento do nascimento; ou
(b) mediante requerimento apresentado à autoridade competente pelo interessado ou em seu nome,
conforme prescrito pela legislação do Estado em questão. Nos termos do disposto do parágrafo 2 deste
Artigo, nenhum requerimento poderá se indeferido.
2. Todo Estado Contratante poderá subordinar a concessão de sua nacionalidade, segundo o parágrafo
4 do presente Artigo, a uma ou mais das seguintes condições:
(a) que o requerimento seja apresentado antes de o interessado atingir a idade determinada pelo Estado
Contratante, a qual não poderá ser inferior a 23 anos;
(b) que o interessado tenha residido habitualmente no território do Estado Contratante por período,
fixado por este Estado, não superior a três anos;
(c) que o interessado não tenha sido condenado por crime contra a segurança nacional;
(d) que o interessado sempre tenha sido apátrida.
Artigo 5
1. Caso a legislação de um Estado Contratante imponha a perda de nacionalidade em decorrência da
mudança do estado civil de uma pessoa, tal como casamento, dissolução da sociedade conjugal,
legitimação, reconhecimento ou adoção, tal perda será condicionada à titularidade ou aquisição de
outra nacionalidade.
2. Se, de acordo com a legislação de um Estado Contratante, um filho natural perder a nacionalidade
daquele Estado como conseqüência de um reconhecimento de filiação, ser-lhe-á oferecida a
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oportunidade de recuperá-la mediante requerimento apresentado perante a autoridade competente,
requerimento este que não poderá ser objeto de condições mais rigorosas do que aquelas determinadas
no parágrafo 2 do Artigo 1 da presente Convenção.
Artigo 6
A mudança ou a perda da nacionalidade de um dos cônjuges, do pai ou da mãe não acarretará perda
da nacionalidade do outro cônjuge nem a dos filhos, a menos que já possuam ou tenha adquirido outra
nacionalidade.
Artigo 7
1. (a) Se a legislação de um Estado Contratante permitir a renúncia à nacionalidade, tal renúncia só
será válida se o interessado tiver ou adquirir outra nacionalidade.
(b) A disposição da alínea (a) deste parágrafo não prevalecerá quando sua aplicação for incompatível
com os princípios enunciados nos Artigos 13 e 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembléia Geral das Nações Unidas.
2. A pessoa que solicitar a naturalização em um país estrangeiro, ou tenha obtido uma permissão de
expatriação com esse fim, só perderá sua nacionalidade se adquirir a nacionalidade desse país
estrangeiro.
3. Salvo o disposto nos parágrafos 4 e 5 deste Artigo, o nacional de um Estado Contratante não poderá
perder sua nacionalidade pelo fato de abandonar o país, residir no exterior ou deixar de inscrever-se
no registro correspondente, ou por qualquer outra razão semelhante, se tal perda implicar sua apatridia.
4. Os naturalizados podem perder sua nacionalidade pelo fato de residirem em seu país de origem por
um período que exceda o autorizado pela legislação do Estado Contratante, que não poderá ser inferior
a sete anos consecutivos, se não declararem perante as autoridades competentes sua intenção de
conservar sua nacionalidade.
5. Em caso de nacionais de um Estado Contratante nascidos fora de seu território, a legislação desse
Estado poderá subordinar a conservação da nacionalidade, a partir do ano seguinte à data em que o
interessado alcançar a maioridade, ao cumprimento do requisito de residência, naquele momento, no
território do Estado ou de inscrição no registro correspondente.
6. Salvo nos casos aos quais se refere esse Artigo, uma pessoa não perderá a nacionalidade de um
Estado Contratante se tal perda puder convertê-la em apátrida, ainda que tal perda não esteja
expressamente proibida por nenhuma das outras disposições da presente Convenção.
Artigo 8
1. Os Estados Contratantes não privarão uma pessoa de sua nacionalidade se essa privação vier a
convertê-la em apátrida.
2. Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, uma pessoa poderá ser privada da
nacionalidade de um Estado Contratante:
(a) nos casos em que, de acordo com os parágrafos 4 e 5 do Artigo 7, uma pessoa seja passível de
perder sua nacionalidade;
(b) nos casos em que a nacionalidade tenha sido obtida por declaração falsa ou fraude.
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3. Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, os Estados Contratantes poderão conservar o
direito de privar uma pessoa de sua nacionalidade se, no momento da assinatura, ratificação ou adesão,
especificarem que se reservam tal direito por um ou mais dos seguintes motivos, sempre que estes
estejam previstos em sua legislação nacional naquele momento:
a) quando, em condições incompatíveis com o dever de lealdade ao Estado Contratante, a pessoa:
i) apesar de proibição expressa do Estado Contratante, tiver prestado ou continuar prestando serviços
a outro Estado, tiver recebido ou continuar recebendo dinheiro de outro Estado; ou
ii) tiver se conduzido de maneira gravemente prejudicial aos interesses vitais do Estado;
b) quando a pessoa tiver prestado juramento de lealdade ou tiver feito uma declaração formal de
lealdade a outro Estado, ou dado provas decisivas de sua determinação de repudiar a lealdade que deve
ao Estado Contratante.
4. Os Estados Contratantes só exercerão o direito de privar uma pessoa de sua nacionalidade, nas
condições definidas nos parágrafos 2 ou 3 do presente Artigo, de acordo com a lei, que assegurará ao
interessado o direto à ampla defesa perante um tribunal ou outro órgão independente.
Artigo 9
Os Estados Contratantes não poderão privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas de sua nacionalidade
por motivos raciais, étnicos, religiosos ou políticos.
Artigo 10
1. Todo tratado entre os Estados Contratantes que dispuser sobre a transferência de território deverá
incluir disposições para assegurar que os habitantes do referido território não se converterão em
apátridas como resultado de tal transferência. Os Estados Contratantes se empenharão em assegurar
que tais disposições figurem em todo tratado desse gênero realizado com um Estado que não seja Parte
na presente Convenção.
2. Na ausência de tais disposições, o Estado Contratante ao qual tenha sido cedido um território ou que
de outro modo haja adquirido um território atribuirá sua nacionalidade aos habitantes do referido
território que de outro modo se tornariam apátridas como resultado da transferência ou aquisição de
tal território.
Artigo 11
Os Estados Contratantes comprometem-se a criar, dentro da estrutura das Nações Unidas, tão logo
possível, depois do depósito do sexto instrumento de ratificação ou de adesão, um órgão ao qual uma
pessoa que reivindique o benefício da presente Convenção possa solicitar o exame de sua
reivindicação, bem como assistência em sua apresentação à autoridade competente.
Artigo 12
1. O Estado Contratante que não conceda sua nacionalidade de pleno direito, no momento do
nascimento da pessoa, nos termos do parágrafo 1 do Artigo 1 ou do Artigo 4 da presente Convenção,
deverá aplicar uma ou outra dessas disposições, segundo o caso, as pessoas nascidas tanto antes como
depois da data de entrada em vigor da presente Convenção.
2. O disposto no parágrafo 4 do Artigo 1 da presente Convenção aplicar-se-á tanto às pessoas nascidas
antes quanto às pessoas nascidas depois da entrada em vigor da presente Convenção.
393

3. O disposto no Artigo 2 da presente Convenção aplicar-se-á somente aos menores abandonados
encontrados no território de um Estado Contratante depois da data da entrada em vigor da presente
Convenção para aquele Estado.
Artigo 13
Nenhuma disposição da presente Convenção será interpretada de modo a restringir a aplicação de
disposições mais favoráveis relativas à redução da apatridia por ventura existentes na legislação
nacional que esteja em vigor ou que entre em vigor em qualquer Estado Contratante, ou que constem
de qualquer outra convenção, tratado ou acordo que esteja em vigor ou que entre em vigor entre dois
ou mais Estados Contratantes.
Artigo 14
Toda controvérsia que surja entre Estados Contratantes referente à interpretação ou à aplicação da
presente Convenção que não possa ser solucionada por outros meios poderá ser submetida à Corte
Internacional de Justiça por iniciativa de qualquer das partes da controvérsia.
Artigo 15
1. A presente Convenção se aplicará a todos os territórios não autônomos, sob tutela, coloniais e outros
territórios não-metropolitanos cujas relações internacionais estejam a cargo de qualquer Estado
Contratante; o Estado Contratante em questão deverá, sem prejuízo das disposições do parágrafo 2
deste Artigo, declarar, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, a qual território ou territórios
não-metropolitanos a presente Convenção se aplicará ipso facto , como resultado de tal assinatura,
ratificação ou adesão.
2. Nos casos em que, para efeitos de nacionalidade, um território não-metropolitano não seja
considerado parte integrante do território metropolitano, ou nos casos que requeiram o consentimento
prévio de um território não-metropolitano, em virtude das leis ou práticas constitucionais do Estado
Contratante ou do território não-metropolitano, para que a presente Convenção se aplique a tal
território, o Estado Contratante envidará esforços para obter o consentimento necessário do território
não-metropolitano dentro do prazo de 12 meses a partir da data da assinatura da presente Convenção
por aquele Estado Contratante. Quando tiver obtido tal consentimento, o Estado Contratante notificará
o Secretário-Geral das Nações Unidas. A presente Convenção se aplicará ao território ou territórios
mencionados em tal notificação a partir da data em que seja recebida pelo Secretário-Geral.
3. Decorrido o prazo de 12 meses mencionado no parágrafo 2 desse Artigo, os Estados Contratantes
interessados informarão ao Secretário-Geral os resultados das gestões junto àqueles territórios nãometropolitanos cujas relações internacionais estiverem a seu cargo e cujo consentimento para a
aplicação da presente Convenção tenha ficado pendente.
Artigo 16
1. A presente Convenção ficará aberta à assinatura na Sede das Nações Unidas de 30 de agosto de
1961 a 31 de maio de 1962.
2. A presente Convenção ficará aberta à assinatura:
(a) de todos os Estados Membros das Nações Unidas;
(b) de qualquer outro Estado convidado para a Conferência das Nações Unidas sobre a Eliminação ou
Redução da Apatrídia Futura;
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(c) de todo Estado ao qual a Assembléia Geral das Nações Unidas possa vir a dirigir convite para
assinatura ou adesão.
3. A presente Convenção será ratificada e os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao
Secretário Geral das Nações Unidas.
4. Os Estados aos quais se refere o parágrafo 2 deste Artigo poderão aderir à presente Convenção. A
adesão se efetuará mediante o depósito de instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.
Artigo 17
1. No momento da assinatura, ratificação ou adesão, todo Estado pode formular reservas aos Artigos
11, 14 e 15.
2. Nenhuma outra reserva poderá ser feita à presente Convenção.
Artigo 18
1. A presente Convenção entrará em vigor dois anos após a data do depósito do sexto instrumento de
ratificação ou de adesão.
2. Para todo Estado que ratificar ou aderir à presente Convenção após o depósito do sexto instrumento
de ratificação ou de adesão, a presente Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após a data do
depósito por aquele Estado de seu instrumento de ratificação ou de adesão ou na data de entrada em
vigor da presente Convenção nos termos do parágrafo 1 deste Artigo, se esta última data for posterior.
Artigo 19
1. Todo Estado Contratante poderá denunciar a presente Convenção em qualquer momento, mediante
notificação por escrito dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia terá efeito para o
Estado em questão um ano após a data de seu recebimento pelo Secretário-Geral.
2. Nos casos em que, de acordo com o disposto no Artigo 15, a presente Convenção se tenha tornado
aplicável a um território não-metropolitano de um Estado Contratante, aquele Estado poderá, a partir
daquele momento, com o consentimento do território em questão, notificar o Secretário-Geral das
Nações Unidas que denuncia a presente Convenção no tocante àquele território. A denúncia terá efeito
um ano após a data do recebimento da notificação pelo Secretário-Geral, que informará os demais
Estados Contratantes sobre tal notificação e a data de seu recebimento.
Artigo 20
1. O Secretário Geral das Nações Unidas notificará todos os Estados Membros das Nações Unidas e
os Estados não-membros mencionados no Artigo 16 sobre:
(a) assinaturas, ratificações e adesões previstas no Artigo 16;
(b) reservas amparadas pelo Artigo 17;
(c) a data em que a presente Convenção entrará em vigor nos termos do Artigo 18;
(d) denúncias amparadas pelo Artigo 19.
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas levará à atenção da Assembléia Geral, no mais tardar após o
depósito do sexto instrumento de ratificação ou de adesão, a questão da criação do organismo
mencionado no Artigo 11.
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Artigo 21
A presente Convenção será registrada pelo Secretário Geral das Nações Unidas na data de sua entrada
em vigor.
EM TESTEMUNHO DO QUE os Plenipotenciários abaixo-assinados firmam a presente Convenção.
FEITA em Nova York, no dia trinta de agosto de mil novecentos e sessenta e um, em exemplar único,
cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, que será depositado
nos arquivos das Nações Unidas e do qual o Secretário-Geral das Nações Unidas entregará cópias
devidamente autenticadas a todos os Estados Membros das Nações Unidas e a todos os Estados nãomembros referidos no Artigo 16 da presente Convenção.
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REFÚGIO

LEI DO REFÚGIO

LEI Nº 9.474, DE 22 DE JULHO DE 1997
Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados
de 1951, e determina outras providências.
PUBLICADA NO DOU Nº 139, de 23/07/1997, Seção 1, Página 15822
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
TÍTULO I
DOS ASPECTOS CARACTERIZADORES
CAPÍTULO I
DO CONCEITO, DA EXTENSÃO E DA EXCLUSÃO
Seção I
Do Conceito
Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência
habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas
no inciso anterior;
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar
seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.
Seção II
Da Extensão
Art. 2º Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e
descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que do refugiado dependerem
economicamente, desde que se encontrem em território nacional.
Seção III
Da Exclusão
Art. 3º Não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que:
I - já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organismo ou instituição das
Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados ACNUR;
II - sejam residentes no território nacional e tenham direitos e obrigações relacionados
com a condição de nacional brasileiro;
III - tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade,
crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas;
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IV - sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações
Unidas.
CAPÍTULO II
DA CONDIÇÃO JURÍDICA DE REFUGIADO
Art. 4º O reconhecimento da condição de refugiado, nos termos das definições anteriores,
sujeitará seu beneficiário ao preceituado nesta Lei, sem prejuízo do disposto em instrumentos
internacionais de que o Governo brasileiro seja parte, ratifique ou venha a aderir.
Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil,
ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o
Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e
providências destinados à manutenção da ordem pública.
Art. 6º O refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de
1951, a cédula de identidade comprobatória de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento
de viagem.
TÍTULO II
DO INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL E DO PEDIDO DE REFÚGIO
Art. 7º O estrangeiro que chegar ao território nacional poderá expressar sua vontade de solicitar
reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória que se encontre na fronteira, a qual
lhe proporcionará as informações necessárias quanto ao procedimento cabível.
§ 1º Em hipótese alguma será efetuada sua deportação para fronteira de território em que sua
vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião
política.
§ 2º O benefício previsto neste artigo não poderá ser invocado por refugiado considerado
perigoso para a segurança do Brasil.
Art. 8º O ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro
solicitar refúgio às autoridades competentes.
Art. 9º A autoridade a quem for apresentada a solicitação deverá ouvir o interessado e preparar
termo de declaração, que deverá conter as circunstâncias relativas à entrada no Brasil e às razões que
o fizeram deixar o país de origem.
Art. 10. A solicitação, apresentada nas condições previstas nos artigos anteriores, suspenderá
qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular, instaurado contra o
peticionário e pessoas de seu grupo familiar que o acompanhem.
§ 1º Se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento será arquivado, desde que
demonstrado que a infração correspondente foi determinada pelos mesmos fatos que justificaram o
dito reconhecimento.
§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a solicitação de refúgio e a decisão sobre a
mesma deverão ser comunicadas à Polícia Federal, que as transmitirá ao órgão onde tramitar o
procedimento administrativo ou criminal.
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TÍTULO III
DO CONARE
Art. 11. Fica criado o Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, órgão de deliberação
coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça.
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 12. Compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o Estatuto dos
Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com as demais fontes
de direito internacional dos refugiados:
I - analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição
de refugiado;
II - decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou mediante requerimento das
autoridades competentes, da condição de refugiado;
III - determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado;
IV - orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio
jurídico aos refugiados;
V - aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta Lei.
Art. 13. O regimento interno do CONARE será aprovado pelo Ministro de Estado da Justiça.
Parágrafo único. O regimento interno determinará a periodicidade das reuniões do CONARE.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO
Art. 14. O CONARE será constituído por:
I - um representante do Ministério da Justiça, que o presidirá;
II - um representante do Ministério das Relações Exteriores;
III - um representante do Ministério do Trabalho;
IV - um representante do Ministério da Saúde;
V - um representante do Ministério da Educação e do Desporto;
VI - um representante do Departamento de Polícia Federal;
VII - um representante de organização não-governamental, que se dedique a atividades
de assistência e proteção de refugiados no País.
§ 1º O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR será sempre membro
convidado para as reuniões do CONARE, com direito a voz, sem voto.
§ 2º Os membros do CONARE serão designados pelo Presidente da República, mediante
indicações dos órgãos e da entidade que o compõem.
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§ 3º O CONARE terá um Coordenador-Geral, com a atribuição de preparar os processos de
requerimento de refúgio e a pauta de reunião.
Art. 15. A participação no CONARE será considerada serviço relevante e não implicará
remuneração de qualquer natureza ou espécie.
Art. 16. O CONARE reunir-se-á com quórum de quatro membros com direito a voto,
deliberando por maioria simples.
Parágrafo único. Em caso de empate, será considerado voto decisivo o do Presidente do
CONARE.
TÍTULO IV
DO PROCESSO DE REFÚGIO
CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO
Art. 17. O estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente e externar vontade de
solicitar o reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 18. A autoridade competente notificará o solicitante para prestar declarações, ato que
marcará a data de abertura dos procedimentos.
Parágrafo único. A autoridade competente informará o Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados - ACNUR sobre a existência do processo de solicitação de refúgio e facultará a esse
organismo a possibilidade de oferecer sugestões que facilitem seu andamento.
Art. 19. Além das declarações, prestadas se necessário com ajuda de intérprete, deverá o
estrangeiro preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado, a qual deverá conter
identificação completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do solicitante e membros do
seu grupo familiar, bem como relato das circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de refúgio,
indicando os elementos de prova pertinentes.
Art. 20. O registro de declaração e a supervisão do preenchimento da solicitação do refúgio
devem ser efetuados por funcionários qualificados e em condições que garantam o sigilo das
informações.
CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PROVISÓRIA
Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo
em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território nacional, o qual autorizará
a estada até a decisão final do processo.
§ 1º O protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisória,
para o exercício de atividade remunerada no País.
§ 2º No protocolo do solicitante de refúgio serão mencionados, por averbamento, os menores
de quatorze anos.
Art. 22. Enquanto estiver pendente o processo relativo à solicitação de refúgio, ao peticionário
será aplicável a legislação sobre estrangeiros, respeitadas as disposições específicas contidas nesta Lei.
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CAPÍTULO III
DA INSTRUÇÃO E DO RELATÓRIO
Art. 23. A autoridade competente procederá a eventuais diligências requeridas pelo CONARE,
devendo averiguar todos os fatos cujo conhecimento seja conveniente para uma justa e rápida decisão,
respeitando sempre o princípio da confidencialidade.
Art. 24. Finda a instrução, a autoridade competente elaborará, de imediato, relatório, que será
enviado ao Secretário do CONARE, para inclusão na pauta da próxima reunião daquele Colegiado.
Art. 25. Os intervenientes nos processos relativos às solicitações de refúgio deverão guardar
segredo profissional quanto às informações a que terão acesso no exercício de suas funções.
CAPÍTULO IV
DA DECISÃO, DA COMUNICAÇÃO E DO REGISTRO
Art. 26. A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado será considerada ato
declaratório e deverá estar devidamente fundamentada.
Art. 27. Proferida a decisão, o CONARE notificará o solicitante e o Departamento de Polícia
Federal, para as medidas administrativas cabíveis.
Art. 28. No caso de decisão positiva, o refugiado será registrado junto ao Departamento de
Polícia Federal, devendo assinar termo de responsabilidade e solicitar cédula de identidade pertinente.
CAPÍTULO V
DO RECURSO
Art. 29. No caso de decisão negativa, esta deverá ser fundamentada na notificação ao
solicitante, cabendo direito de recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo de quinze dias,
contados do recebimento da notificação.
Art. 30. Durante a avaliação do recurso, será permitido ao solicitante de refúgio e aos seus
familiares permanecer no território nacional, sendo observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 21 desta
Lei.
Art. 31. A decisão do Ministro de Estado da Justiça não será passível de recurso, devendo ser
notificada ao CONARE, para ciência do solicitante, e ao Departamento de Polícia Federal, para as
providências devidas.
Art. 32. No caso de recusa definitiva de refúgio, ficará o solicitante sujeito à legislação de
estrangeiros, não devendo ocorrer sua transferência para o seu país de nacionalidade ou de residência
habitual, enquanto permanecerem as circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade física e
liberdade, salvo nas situações determinadas nos incisos III e IV do art. 3º desta Lei.
TÍTULO V
DOS EFEITOS DO ESTATUTO DE REFUGIADOS SOBRE A EXTRADIÇÃO E A EXPULSÃO
CAPÍTULO I
DA EXTRADIÇÃO
Art. 33. O reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido
de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio.
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Art. 34. A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de
extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a
concessão de refúgio.
Art. 35. Para efeito do cumprimento do disposto nos arts. 33 e 34 desta Lei, a solicitação de
reconhecimento como refugiado será comunicada ao órgão onde tramitar o processo de extradição.
CAPÍTULO II
DA EXPULSÃO
Art. 36. Não será expulso do território nacional o refugiado que esteja regularmente registrado,
salvo por motivos de segurança nacional ou de ordem pública.
Art. 37. A expulsão de refugiado do território nacional não resultará em sua retirada para país
onde sua vida, liberdade ou integridade física possam estar em risco, e apenas será efetivada quando
da certeza de sua admissão em país onde não haja riscos de perseguição.
TÍTULO VI
DA CESSAÇÃO E DA PERDA DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO
CAPÍTULO I
DA CESSAÇÃO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO
Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o estrangeiro:
I - voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional;
II - recuperar voluntariamente a nacionalidade outrora perdida;
III - adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país cuja nacionalidade
adquiriu;
IV - estabelecer-se novamente, de maneira voluntária, no país que abandonou ou fora
do qual permaneceu por medo de ser perseguido;
V - não puder mais continuar a recusar a proteção do país de que é nacional por terem
deixado de existir as circunstâncias em conseqüência das quais foi reconhecido como
refugiado;
VI - sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país no qual tinha sua residência
habitual, uma vez que tenham deixado de existir as circunstâncias em conseqüência das
quais foi reconhecido como refugiado.
CAPÍTULO II
DA PERDA DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO
Art. 39. Implicará perda da condição de refugiado:
I - a renúncia;
II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição
de refugiado ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos quando do
reconhecimento, teriam ensejado uma decisão negativa;
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III - o exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública;
IV - a saída do território nacional sem prévia autorização do Governo brasileiro.
Parágrafo único. Os refugiados que perderem essa condição com fundamento nos incisos I e
IV deste artigo serão enquadrados no regime geral de permanência de estrangeiros no território
nacional, e os que a perderem com fundamento nos incisos II e III estarão sujeitos às medidas
compulsórias previstas na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.
CAPÍTULO III
DA AUTORIDADE COMPETENTE E DO RECURSO
Art. 40. Compete ao CONARE decidir em primeira instância sobre cessação ou perda da
condição de refugiado, cabendo, dessa decisão, recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo de
quinze dias, contados do recebimento da notificação.
§ 1º A notificação conterá breve relato dos fatos e fundamentos que ensejaram a decisão e
cientificará o refugiado do prazo para interposição do recurso.
§ 2º Não sendo localizado o estrangeiro para a notificação prevista neste artigo, a decisão será
publicada no Diário Oficial da União, para fins de contagem do prazo de interposição de recurso.
Art. 41. A decisão do Ministro de Estado da Justiça é irrecorrível e deverá ser notificada ao
CONARE, que a informará ao estrangeiro e ao Departamento de Polícia Federal, para as providências
cabíveis.
TÍTULO VII
DAS SOLUÇÕES DURÁVEIS
CAPÍTULO I
DA REPATRIAÇÃO
Art. 42. A repatriação de refugiados aos seus países de origem deve ser caracterizada pelo
caráter voluntário do retorno, salvo nos casos em que não possam recusar a proteção do país de que
são nacionais, por não mais subsistirem as circunstâncias que determinaram o refúgio.
CAPÍTULO II
DA INTEGRAÇÃO LOCAL
Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos refugiados deverá ser
considerada quando da necessidade da apresentação de documentos emitidos por seus países de origem
ou por suas representações diplomáticas e consulares.
Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da
condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser
facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados.
CAPÍTULO III
DO REASSENTAMENTO
Art. 45. O reassentamento de refugiados em outros países deve ser caracterizado, sempre que
possível, pelo caráter voluntário.
Art. 46. O reassentamento de refugiados no Brasil se efetuará de forma planificada e com a
participação coordenada dos órgãos estatais e, quando possível, de organizações não-governamentais,
identificando áreas de cooperação e de determinação de responsabilidades.
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TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 47. Os processos de reconhecimento da condição de refugiado serão gratuitos e terão
caráter urgente.
Art. 48. Os preceitos desta Lei deverão ser interpretados em harmonia com a Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948, com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de
1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com todo dispositivo pertinente de
instrumento internacional de proteção de direitos humanos com o qual o Governo brasileiro estiver
comprometido.
Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
IRIS REZENDE
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DECRETOS

DECRETO Nº 3.768 DE 8 DE MARÇO DE 2001
Delega competência ao Ministro de Estado da Justiça para designar os
membros do Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE.
PUBLICADO NO DOU Nº 48-E, de 09/03/2001, Seção 1, Página 2
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e
VI e parágrafo único, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 19 da Medida Provisória nº 2.123-29, de 23 de fevereiro de
2001,
DECRETA:
Art. 1º Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Justiça, para designar os membros
do Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 2001; 180º da Independência e 113º da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PEDRO PARENTE
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DECRETO Nº 9.277, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre a identificação do solicitante de refúgio e sobre o
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório.
PUBLICADO NO DOU Nº 26, de 06/02/2018, Seção 1, Página 2
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos
IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 21 e art. 22 da Lei nº 9.474,
de 22 de julho de 1997, e no art. 31, § 4º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017,
DECRETA:
Âmbito de aplicação
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a identificação do solicitante de reconhecimento da condição
de refugiado no Brasil e sobre o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório. Emissão do
documento
Art. 2º Recebida a solicitação de refúgio, a polícia federal emitirá protocolo em favor do
solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território nacional. Parágrafo único. Com a
emissão do protocolo a que se refere o caput, a polícia federal fornecerá gratuitamente o Documento
Provisório de Registro Nacional Migratório.
Efeitos do documento
efeitos:

Art. 3º O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório produzirá os seguintes
I - constituirá, para todos os fins, o documento de identificação do solicitante de refúgio,
até a decisão final do processo no Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, nos
termos do disposto no inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de
1997; e
II - permitirá ao seu portador o gozo de direitos no País, dentre os quais:
a) a expedição da Carteira de Trabalho e Previdência Social provisória para o
exercício de atividade remunerada no País;
b) a abertura de conta bancária em instituição integrante do sistema financeiro
nacional;
c) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF;
d) o acesso às garantias e aos mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão
social decorrentes da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados,
promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961, e da Lei nº 13.445,
de 24 de maio de 2017; e
e) o acesso aos serviços públicos, em especial, os relativos à educação, saúde,
previdência e assistência social.

Parágrafo único. O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório não substitui os
documentos de viagem internacional.
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Requisitos do documento
Art. 4º São elementos essenciais do Documento Provisório de Registro Nacional Migratório:
I - o número do protocolo emitido pela polícia federal;
II - os dados biográficos e biométricos;
III - as informações de que o portador:
a) não poderá ser deportado fora das hipóteses legais; e
b) tem assegurado os mesmos direitos dos demais imigrantes em situação
regular no País e não receberá tratamento discriminatório de qualquer natureza;
e
IV - código de barras bidimensional, no padrão QR Code.
§ 1º O código de barras de que trata o inciso IV do caput permitirá a consulta da validade do
documento em sistema próprio ou diretamente em sítio eletrônico oficial.
§ 2º Ato do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e
Segurança Pública definirá os demais elementos e aprovará o modelo do Documento Provisório de
Registro Nacional Migratório.
Perda da validade
Art. 5º O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório perderá a validade:
I - pela decisão definitiva que indeferir a solicitação do reconhecimento da condição de
refugiado;
II - pela expedição da Carteira de Registro Nacional Migratório em decorrência do
deferimento do pedido de reconhecimento da condição de refugiado; e III - pelo
arquivamento ou pela extinção do processo sem julgamento do mérito.
Emissão em meio eletrônico
Art. 6º O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório poderá ser emitido em meio
eletrônico, sem prejuízo da emissão em meio físico. Adaptações do Regulamento da Lei de Migração
Art. 7º O Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 119. .............................................................................................................
..............................................................................................................................
§ 2º O solicitante de reconhecimento da condição de refugiado receberá o
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, nos termos do disposto
no Decreto nº 9.277, de 5 de fevereiro de 2018.
....................................................................................................................” (NR)
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Prazo de adaptação
Art. 8º A emissão do Documento Provisório de Registro Nacional Migratório de que trata este
Decreto será iniciada até 1º de outubro de 2018.
Parágrafo único. Os protocolos de que trata o art. 21 da Lei nº 9.474, de 1997, emitidos antes
do prazo previsto no caput permanecerão válidos.
Vigência
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
TORQUATO JARDIM
ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO
ELISEU PADILHA
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PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA

PORTARIA Nº 756, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
PUBLICADA NO DOU Nº 213-E, de 06/11/1998, Seção 1, Página 1
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo artigo 13, da Lei nº
9.474, de 22 de julho de 1997, resolve,
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Comitê Nacional para os Refugiados, na forma do
Anexo à presente Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENAN CALHEIROS
ANEXO
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. lº O Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, órgão colegiado criado pela Lei n°
9.474, de 22 de julho de 1997, vinculado ao Ministério da Justiça por força do art. 11 da referida lei,
tem por finalidade:
I - analisar o pedido e decidir sobre o reconhecimento da condição de refugiado;
II - deliberar quanto à cessação, ex officio ou mediante requerimento das autoridades
competentes, da condição de refugiado.
III - declarar a perda da condição de refugiado;
IV - orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência,
integração local e apoio jurídico aos refugiados, com a participação dos Ministérios e
instituições que compõem o CONARE;
V - aprovar as instruções normativas que possibilitem a execução da Lei n° 9.474197.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Seção I
Composição
Art. 2º O CONARE tens a seguinte composição:
I - Um representante de cada Ministério a seguir indicado:
a) da Justiça, que o presidirá;
b) das Relações Exteriores, que exercerá a vice-presidência;
c) do Trabalho;
d) da Saúde;
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e) da Educação e do Desporto.
II - Um representante do Departamento de Polícia Federal;
III - Um representante de organização não-governamental, que se dedique a atividades
de assistência e proteção aos refugiados no País.
IV - Um representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados ACNUR como membro convidado, com direito a voz, sem voto.
Art. 3º Os membros do CONARE, titulares e suplentes, serão designados e dispensados pelo
Presidente da República. A designação far-se-á mediante proposta do Ministro de Estado da Justiça,
resultante de indicação:
a) dos respectivos Ministros de Estado, no caso dos incisos I e II, do artigo
anterior;
b) do dirigente da organização não-governamental, no caso do inciso III, do
artigo anterior;
c) do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR, no
caso do inciso IV, do artigo anterior;
Parágrafo único. Os membros, em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos por seus
respectivos suplentes.
Seção II
Funcionamento
Art. 4º O CONARE se reunirá toda vez que for convocado por seu presidente, com
periodicidade não superior a 60 dias, contados da data da última reunião ordinária, e
extraordinariamente por determinação do seu presidente ou por proposta da maioria absoluta de seus
membros.
Art. 5º Das reuniões do CONARE poderão participar, como convidados, personalidades,
técnicos ou especialistas, que possam contribuir com os trabalhos.
Art. 6º As reuniões do CONARE poderão ser instaladas desde que presentes 4 (quatro) de seus
membros com direito a voto.
Art. 7º Das reuniões serão lavradas atas, as quais serão submetidas à aprovação do CONARE,
em reunião subsequente.
Art. 8º Nas reuniões do CONARE serão debatidos os itens constantes da agenda a ser
distribuída com antecedência aos membros. As discussões dos itens da agenda, a critério do Presidente,
poderão ser de três modalidades: geral, de trabalho e restrita.
§ 1º À discussão geral comparecerão os membros do CONARE, assessores e convidados.
§ 2º À discussão de trabalho comparecerão os membros, que poderão estar acompanhados de
um assessor.
§ 3º À discussão restrita comparecerão somente os membros do CONARE.
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Art. 9º O CONARE deliberará por meio de resoluções e despachos.
§ 1º As resoluções serão de duas modalidades: normativas e recomendatórias. As resoluções
normativas serão de caráter mandatório; as resoluções recomendatórias constituem-se de orientações
a instituições públicas ou privadas e de providências administrativas.
§ 2º As resoluções serão declaradas aprovadas pelo Presidente, desde que haja aprovação por
consenso ou por maioria dos membros presentes à reunião.
§ 3º Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto decisivo.
§ 4º As resoluções normativas serão publicadas no Diário Oficial.
Art. 10 Aos membros é facultado pedir vistas sobre qualquer matéria em discussão constante
da pauta, que, se não decidida na oportunidade, será incluída obrigatoriamente na agenda da reunião
seguinte, ainda que solicitada por mais de um membro.
Art. 11 Os membros poderão requerer a discussão de matéria não incluída na pauta, inclusive
proposta de resolução, mediante aprovação por consenso ou por maioria simples dos presentes à
reunião.
Art. 12 Durante as reuniões, na eventual ausência do Presidente ou do Vice-Presidente, a
presidência será exercida, sucessivamente, pelos membros titulares presentes de acordo com a
precedência oficial constante no art. 2º deste Regimento.
Art. 13 O CONARE estabelecerá, por meio de resoluções, regras de procedimentos relativas
ao seu funcionamento, à ordem dos trabalhos e à instrução dos processos.
Seção III
Atribuições dos Membros
Art. 14 Ao Presidente compete:
I - convocar e presidir as reuniões do CONARE;
II - declarar a aprovação ou formalizar as decisões do CONARE;
III - coordenar e supervisionar as atividades do CONARE;
IV - representar o CONARE em todos os atos que se fizerem necessários;
V - baixar os atos administrativos necessários ao funcionamento do órgão;
VI - deliberar, liminarmente, sobre matéria de urgência, devendo tal decisão ser
submetida ao referendo dos membros, na reunião subsequente.
Art. 15 Aos membros do CONARE compete:
I - relatar e votar as matérias que lhes forem distribuídas;
II - redigir minuta de resolução para a qual forem designados;
III - propor diligências que julgar necessárias ao exercício das suas atribuições;
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IV - pronunciar-se e votar sobre assuntos em deliberação;
V - pedir vistas de qualquer matéria ou processo que estejam sendo analisados.
CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO-GERAL
Art. 16 A Coordenação-Geral do CONARE, vinculada ao Departamento de Estrangeiros da
Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça, terá apoio técnico e administrativo desse Departamento.
Art. 17 Ao Coordenador-Geral compete:
I - participar das reuniões, sem direito a voto;
II - supervisionar, orientar e coordenar os serviços da Coordenação-Geral;
III - expedir certidões de atos relativos às deliberações do CONARE.
IV - lavrar as atas das reuniões do CONARE;
VI preparar e distribuir documentação a ser colocada em discussão nas reuniões;
VII - coordenar os procedimentos de entrevistas e instrução dos processos.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18 Da decisão do CONARE que denegar o pedido de reconhecimento da condição de
refugiado, caberá recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo de 15 dias, contados da data de
ciência da decisão denegatória.
§ 1º O recurso deverá ser fundamentado com razões de fato e de direito, fazendo-se acompanhar
das respectivas provas, se for o caso.
§ 2º A decisão do recurso será comunicada ao CONARE na reunião subseqüente.
Art. 19 Os casos omissos e as dúvidas, inclusive na aplicação deste Regimento, serão
solucionados pelo Presidente do CONARE, ouvido o Plenário.
Art. 20 Este regimento será submetido à aprovação do Ministro de Estado da Justiça e entrará
em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 2.650, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012
Dispõe sobre o registro permanente de nacionais angolanos e liberianos
no Brasil, beneficiários da condição de refugiados.
PUBLICADA NO DOU Nº 208, de 26/10/2012, Seção 1, Página 24
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto na Resolução Normativa nº 6, de
21 de agosto de 1997, do Conselho Nacional de Imigração, e considerando que o Comitê Nacional
para os Refugiados, decidiu em 28 de setembro de 2012 pela cessação da condição de refugiados de
nacionais angolanos e liberianos, conforme orientado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Refugiados, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o registro permanente de nacionais angolanos e liberianos
no Brasil, beneficiários da condição de refugiados.
Art. 2º Os nacionais angolanos e liberianos beneficiários da condição de refugiado, e que não
ostentem condenações criminais, poderão, dentro do prazo de noventa dias, protocolizar junto ao órgão
do Departamento de Polícia Federal do local de sua residência, pedido de registro permanente no País,
mediante cumprimento de um dos seguintes requisitos:
I - residir no Brasil há no mínimo quatro anos na condição de refugiado;
II - ser profissional qualificado e contratado por instituição instalada no País, ouvido o
Ministério do Trabalho;
III - ser profissional de capacitação reconhecida por órgão da área pertinente; ou
IV - estar estabelecido com negócio resultante de investimento de capital próprio, que
satisfaça os objetivos da Resolução Normativa no 84, de 10 de fevereiro de 2009, do
Conselho Nacional de Imigração, que dispõe sobre a concessão de visto para investidor
estrangeiro.
§ 1º O prazo a que se refere o caput é contínuo, e será contado a partir do dia de recebimento
da notificação da cessação da condição de refugiado, de que trata o art. 40 da Lei nº 9.474, de 22 de
julho de 1997.
§ 2º Não será prejudicado o beneficiário que se encontre em viagem internacional regularmente
autorizada pelo Governo brasileiro, caso em que o prazo será restituído por tempo igual ao que faltava
para sua complementação.
§ 3º Considera-se atendido o requisito de inexistência de registros criminais mediante
declaração do interessado.
Art. 3 O pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - duas fotos coloridas recentes de tamanho 3x4;
II - Cédula de Identidade de Estrangeiro - CIE original ou protocolo do pedido de
refúgio;
III - documento que comprove o atendimento de ao menos um dos requisitos a que alude o
art. 2º; e
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IV - declaração, sob as penas da lei, de que não responde a processo criminal ou foi
condenado criminalmente, no Brasil e no exterior, conforme modelo contido no Anexo
desta Portaria
Art. 4º Os menores de dezoito anos devem apresentar-se ao Departamento de Polícia Federal
acompanhados de ao menos um dos genitores.
Parágrafo único. Os membros do grupo familiar podem comprovar sua dependência por meio da
apresentação da certidão de nascimento ou casamento original expedida pelo país de origem, ou certidão
consular.
Art. 5º Recebido e processado o pedido pelo Departamento de Polícia Federal, o interessado deverá
comprovar o pagamento da taxa de registro permanente e de expedição da CIE, prevista na Tabela de que
trata o art. 131 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.
Art. 6º O pedido que não reunir elementos suficientes à efetuação do registro perante o
Departamento de Polícia Federal será encaminhado para análise do Departamento de Estrangeiros da
Secretaria Nacional de Justiça.
Art. 7º Caberá ao Departamento de Estrangeiros, da Secretaria Nacional de Justiça, resolver sobre
a conveniência e oportunidade de submissão do pedido de permanência ao Conselho Nacional de Imigração
para análise e decisão à luz do que dispõe a Resolução Normativa nº 27, de 25 de novembro de 1998, deste
Conselho, notificando-se o interessado para ciência.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO
ANEXO
Declaração
Eu
__________________________________________________________________________,
do______________________,

de

nacionalidade

_____________________,

natural
filho

de

_________________________________ e de _______________________________________, estado civil
________________,

nascido

em

_______________,

residente

à

________________________________________________________.
(Rua, nº, bairro, cidade, estado, CEP).
Declaro, sob as penas da lei, de que não fui e não sou indiciado em inquérito policial, não respondo e não
respondi a processo criminal, e não sofri condenação penal no Brasil e no exterior.
_________________________________________________.
Local e Data
_________________________________________________
ASSINATURA (Reconhecer Firma)
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PORTARIAS DO CONARE

PORTARIA Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2018
Dispõe sobre o procedimento de notificação previsto no artigo 18 da Lei
nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
PUBLICADA NO DOU Nº 19, de 26/01/2018, Seção 1, Página 30
O PRESIDENTE DO COMITÊ NACIONAL PARA REFUGIADOS, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, em consonância com o disposto nos incisos III e V do art. 14 do Regimento
Interno do Comitê Nacional para os Refugiados, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/1998,
seção 1, páginas 1 e 2, bem como os fundamentos expostos no âmbito deste processo e do processo
SEI nº 08018.000030/2018-76, resolve:
Art. 1º A notificação para prestar declarações no processo de solicitação de reconhecimento
da condição de refugiado referida no artigo 18 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, poderá ser
realizada por qualquer meio que assegure a ciência do interessado, inclusive por aplicativo de
mensagens para dispositivos móveis.
Art. 2º A notificação a que se refere o artigo primeiro desta Portaria será elaborada no
respectivo processo administrativo formalizado no Sistema Eletrônico de Informações do Ministério
da Justiça e Segurança Pública e remetida ao interessado ou ao seu procurador regularmente
constituído, preferencialmente por meio eletrônico.
§ 1º A notificação de que trata o caput deste artigo observará o modelo do Anexo I desta
Portaria.
§ 2º No caso de crianças e adolescentes desacompanhados, as respectivas notificações poderão
ser remetida para as entidades responsáveis, desde que comprovada a guarda, a tutela ou a curatela por
parte da instituição.
Art. 3º Para o encaminhamento das notificações, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional
para os Refugiados utilizará e-mail e linha telefônica móvel institucionais, destinados exclusivamente
para essa finalidade.
Art. 4º Para a notificação de que trata esta Portaria serão utilizados os dados cadastrais
informados pelo solicitante quando da formalização do seu pedido, bem como as respectivas
atualizações, conforme obrigação decorrente do artigo 5º da Resolução Normativa nº 18 do Comitê
Nacional para os Refugiados.
§ 1º As atualizações de dados do solicitante, inclusive mudança de endereço de e-mail e número
do telefone, deverão ser informadas de imediato ao Comitê Nacional para os Refugiados, por meio do
Formulário
de
atualização
cadastral
localizado
no
link
http://formularios.mj.govbr/limesurvey/index.php/178367
§ 2º Toda atualização cadastral será inserida no Sistema Eletrônico de Informação do
Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 5º É vedada a utilização da linha telefônica móvel institucional para o envio de mensagens
ou chamadas telefônicas para esclarecimento de dúvidas. Parágrafo único. Eventuais dúvidas
referentes à notificação serão sanadas, exclusivamente, pelo o e-mail institucional:
entrevista.conare@mj.gov.br.
Art. 6º Nos casos de notificação encaminhada por aplicativo de mensagens para dispositivos
móveis, esta considerar-se-á realizada no momento em que o respectivo mecanismo indicar que a
mensagem foi entregue e lida pelo destinatário.
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§ 1º O destinatário da notificação poderá confirmar o seu recebimento por meio de frases como
“confirmo o recebimento”, “acuso o recebimento” ou outra equivalente.
§ 2º Se não houver a entrega e leitura da mensagem pela parte no prazo de 2 (dois) dias úteis,
a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados providenciará a notificação do
solicitante por outro meio idôneo, conforme o caso.
§ 4º O servidor responsável pelo envio da notificação via aplicativo de mensagem para
dispositivos móveis deverá certificar nos autos do processo a prática do ato.
Art. 7º Nos casos de notificação encaminhada por e-mail, esta considerar-se-á realizada com o
aviso de confirmação de leitura. Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
ROGÉRIO AUGUSTO VIANA GALLORO
Presidente do Comitê
ANEXO I
MODELO DE NOTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE DE REFÚGIO
Notifico o(a) senhor(a) NOME DO SOLICITANTE, nacional da/de/do PAÍS DE ORIGEM,
na
data
de
DD/MM/AA,
às
00h00,
a
comparecer
ao/no
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para prestar declarações ao
Comitê Nacional para os Refugiados, nos termos do art. 18 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997,
com o objetivo de dar andamento ao pedido de reconhecimento da condição de refugiado, conforme
Processo nº XXXXXXXXX.
No dia e hora designados, levar consigo os documentos pessoais (Passaporte, Protocolo do
Pedido de Refúgio, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade) ou qualquer outro documento
que julgue relevante para a análise da sua solicitação.
Ao receber a presente notificação, solicita-se acusar o recebimento e confirmar a presença.
O não comparecimento ao local, dia e horário informados nesta notificação implicará no
arquivamento do processo de refúgio, após duas incidências de não comparecimento.
Caso não fale português, será necessário que o interessado(a) compareça com um tradutor para
auxiliá-lo na entrevista.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Conare pelo e-mail entrevista.conare@mj.gov.br.
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RESOLUÇÕES DO CONARE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 18, DE 30 DE ABRIL DE 2014
Estabelece os procedimentos aplicáveis ao pedido e tramitação da
solicitação refúgio e dá outras providências. (Alterada pelas Resoluções
Normativas nºs 22, de 22 de outubro de 2015, 23, de 30 de setembro de
2016, 24, de 28 de julho de 2017, 26, de 29 de março de 2018, 28, de 20
de dezembro de 2018, 29, de 14 de junho de 2019, 31, de 13 de
novembro de 2019, 32, de 04 de junho de 2020 e 33, de 20 de novembro
de 2020)
PUBLICADA NO DOU Nº 89, de 13/05/2014, Seção 1, Página 29
O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 12, inciso V, da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, e tendo em vista o disposto no
Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre a Secretaria Nacional de Justiça e o CONARE e a
Defensoria Pública da União, resolve:
Art. 1º O estrangeiro que se encontre em território nacional e que desejar pedir refúgio ao
Governo brasileiro deverá dirigir-se, pessoalmente ou por seu procurador ou representante legal, a
qualquer Unidade da Polícia Federal, onde receberá e/ou entregará preenchido o Termo de Solicitação
de Refúgio constante do Anexo I da presente Resolução, devendo a Polícia Federal fornecer ao
solicitante cópia de todos os termos. (Revogado pela Resolução Normativa nº 29, de 14 de junho de
2019)
Parágrafo único. O acesso ao procedimento de solicitação de refúgio é universal e não
depende da demonstração prévia de quaisquer dos requisitos contidos no art. 1º da Lei 9.474, de 1997.
Art. 2º Recebido o Termo de Solicitação de Refúgio devidamente preenchido e colhidos os
dados biométricos ou seu equivalente, a Unidade da Polícia Federal emitirá imediatamente o Protocolo
de Refúgio, nos moldes do Anexo II da presente Resolução, independentemente de oitiva, ainda que
agendada para data posterior. (Revogado pela Resolução Normativa nº 29, de 14 de junho de 2019)
§1º As informações contidas no Termo de Solicitação de Refúgio, referentes às circunstâncias
relativas a sua entrada no Brasil e às razões que o fizeram deixar o seu País de origem, equivalerão ao
Termo de Declarações de que trata o artigo 9º da Lei 9.474/1997.
I - Caso julgue necessário ou conveniente, a Unidade da Polícia Federal poderá proceder
à oitiva do solicitante, nos moldes do Termo de Declarações constante do Anexo III da
presente Resolução.
§2º O protocolo é prova suficiente da condição de solicitante de refúgio e servira como
identificação do seu titular, conferindo-lhe os direitos assegurados na Lei 9.474, de 1997, e os previstos
na Constituição Federal, nas convenções internacionais atinentes ao tema do refúgio, bem como os
mesmos direitos inerentes aos estrangeiros em situação regular em território nacional, até o trânsito
em julgado do procedimento administrativo.
§3º O protocolo dará ao solicitante de refúgio o direito de obter o CPF, bem como Carteira de
Trabalho e Previdência Social, tendo este prazo de validade prorrogável sempre em correspondência
com a validade do mencionado protocolo.
§4º Em se tratando de Unidade familiar, o protocolo deverá ser emitido individualmente.
§5º O prazo de validade do protocolo será de um ano, prorrogável por igual período de forma
sucessiva até a decisão final do processo.
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§ 6º Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, a não renovação do protocolo,
após seis meses do vencimento, implica arquivamento do processo de refúgio.
Art. 3º Entregue o Termo de Solicitação de Refúgio preenchido, a Polícia Federal, após
cumpridas as formalidades necessárias, encaminhará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o processo
original devidamente autuado à Coordenação Geral de Assuntos para Refugiados - CGARE para que
seja processado e instruído para análise pelo plenário do CONARE. (Revogado pela Resolução
Normativa nº 29, de 14 de junho de 2019)
Art. 4º Recebido o processo, a CGARE: (Revogado pela Resolução Normativa nº 29, de 14 de
junho de 2019)
I - no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informará ao Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados - ACNUR, aos representantes da sociedade civil colaboradores do
CONARE que guardem relação com o caso, bem como à Defensoria Pública da União
acerca da solicitação e decisões tomadas no âmbito do processo;
II - determinará o agendamento da entrevista pessoal do solicitante, notificando-o da
data, local e horário do mencionado ato;
III - informará ao solicitante a possibilidade de ser entrevistado pelos organismos da
sociedade civil, bem como os locais do seu funcionamento;
IV - dará cumprimento aos demais procedimentos cabíveis, a serem consignados nos
autos;
V - efetivará a juntada de toda documentação trazida pelo solicitante ou qualquer dos
membros do CONARE;
VI - comunicará à Polícia Federal, ao Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados - ACNUR, aos representantes da sociedade civil colaboradores do
CONARE que guardem relação com o caso, bem como à Defensoria Pública da União
todas as decisões proferidas durante a tramitação do processo de refúgio;
Art. 5º É dever do refugiado, bem como do solicitante de reconhecimento da condição de
refugiado, manter atualizado, perante a Coordenação-Geral do Conare, seus dados de contato, a fim
de que sejam efetuadas as notificações necessárias a todos os atos e fases processuais. (Redação dada
pela Resolução Normativa nº 28, de 20 de dezembro de 2018)
Art. 5º-A A Coordenação-Geral do Conare poderá propor formulários para petição de
refugiado, de solicitante de reconhecimento da condição de refugiado e dos demais requerentes aptos
a peticionar junto ao Conare ou junto à Coordenação-Geral, devendo ser submetidos à deliberação do
Conare por meio de consultas, preferencialmente por meio eletrônico. (Redação dada pela Resolução
Normativa nº 33, de 20 de novembro de 2020)
§ 1º O Conare poderá, a qualquer tempo, por proposta de seus membros, solicitar a adoção de
formulários, bem como alterar formulários criados pela Coordenação-Geral. (Redação dada pela
Resolução Normativa nº 33, de 20 de novembro de 2020)
§ 2º A linguagem presente nos formulários deve ser de fácil compreensão aos peticionários.
(Redação dada pela Resolução Normativa nº 33, de 20 de novembro de 2020)
Art. 6º Será passível de arquivamento pela Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os
Refugiados, sem análise de mérito, a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado daquele
que: (Redação dada pela Resolução Normativa nº 26, de 29 de março de 2018)
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I - não comparecer, sem motivo justificado, à entrevista para a qual foi previamente
notificado; ou (Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 20 de dezembro de
2018)
II - deixar de atualizar o seu endereço, telefone, e-mail e outros dados cadastrais perante
a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados num prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados a partir da última notificação que lhe fora enviada
especificamente para este fim. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 26, de 29
de março de 2018)
§ 1º O processo poderá ser desarquivado uma única vez, a pedido do solicitante de
reconhecimento da condição de refugiado, por meio de formulário próprio destinado a esse fim,
endereçado à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça.
(Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 20 de dezembro de 2018)
§ 2º Solicitado o desarquivamento, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os
Refugiados notificará o requerente da data de realização da entrevista. (Redação dada pela Resolução
Normativa nº 28, de 20 de dezembro de 2018)
§ 3º O não comparecimento à entrevista, após justificado o desarquivamento, implica extinção
do processo sem resolução do mérito (Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 20 de
dezembro de 2018)
Art. 6º-A Os processos de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado serão
extintos, pela Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados, sem resolução do mérito,
quando o solicitante: (Artigo acrescido pela Resolução Normativa nº 26, de 29 de março de 2018)
I - falecer;
II - ausentar-se do território brasileiro pelo período de 2 anos;
III - naturalizar-se brasileiro;
IV - apresentar um segundo pedido de reconhecimento da condição de refugiado após
indeferimento de primeiro pedido no mérito, sem apresentar fatos ou elementos novos;
V - apresentar pedido de desistência; e (Redação dada pela Resolução Normativa nº
31, de 13 de novembro de 2019)
VI - Deixar de renovar, após seis meses do vencimento, o protocolo de solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado. (Redação dada pela Resolução Normativa
nº 28, de 20 de dezembro de 2018)
Parágrafo único. A obtenção de autorização de residência efetuado nos termos da Lei nº 13.445,
de 22 de maio de 2017, implicará na desistência da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
(Parágrafo acrescido pela Resolução Normativa nº 31, de 13 de novembro de 2019)

Art. 6º-B O Comitê Nacional para os Refugiados poderá declarar extintos, sem resolução do
mérito, os processos de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado daqueles que
obtiverem autorização de residência no Brasil. (Artigo acrescido pela Resolução Normativa nº 26, de
29 de março de 2018)
Parágrafo único. Os solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado serão
informados da decisão de extinção, bem como da possibilidade de, querendo, pedir reconsideração, no
prazo de 15 dias da notificação.
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Art. 6º-C A extinção do processo sem resolução do mérito não impede nova solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado. (Artigo acrescido pela Resolução Normativa nº 31, de 13 de
novembro de 2019)
Art. 6º-D O reconhecimento da condição de refugiado e o consequente registro perante a Polícia
Federal implicam renúncia à condição migratória pretérita. (Artigo acrescido Resolução Normativa nº
31, de 13 de novembro de 2019)

Art. 7º Realizada a entrevista e demais diligências necessárias à instrução do processo, este
será apresentado ao Grupo de Estudos Prévios para discussão e considerações preliminares, para
posterior decisão do plenário.
Parágrafo único. A inclusão em pauta seguirá, preferencialmente, a ordem cronológica,
observados os casos especiais.
Art. 8º Todas as decisões do CONARE serão fundamentadas e deverão ser devidamente
notificadas ao solicitante.
Art. 9º Em caso de indeferimento da sua solicitação, o solicitante poderá interpor recurso
administrativo endereçado ao Ministro da Justiça no prazo legal de 15 (quinze) dias contados da sua
notificação.
Parágrafo único. O recurso poderá ser interposto em qualquer unidade da Polícia Federal, a
qual o encaminhará à Coordenação-Geral do Conare para processamento e adoção das demais
providências. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 33, de 20 de novembro de 2020)
Art. 10. A decisão do Recurso deverá ser fundamentada e enviada à CGARE.
Parágrafo único. Da decisão recursal exarada pelo Ministro da Justiça não caberá recurso
administrativo.
Art. 11. Em caso de decisão positiva do plenário do CONARE em primeira instância, ou em
grau recursal pelo Ministro da Justiça, deverá ser o refugiado notificado a comparecer a qualquer
Unidade da Polícia Federal, a fim de que assine o Termo de Responsabilidade, que será lavrado nos
termos do Anexo IV da presente Resolução, e seja registrado no Sistema Nacional de Registro de
Estrangeiro - RNE.
Art. 12. O plenário do CONARE poderá, mediante decisão fundamentada, suspender a
tramitação do caso e recomendar ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg que o analise sempre
que:
I - vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por razões
humanitárias, nos termos da Resolução Recomendada n. 08, de 19 de dezembro de
2006, do CNIg; ou
II - vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por circunstância
relevante e sobre a qual incida a Resolução Normativa n. 27, de 25 de novembro de
1998, do CNIg, que trata dos casos especiais e omissos.
Parágrafo único. O processo de reconhecimento da condição de refugiado ficará suspenso no
CONARE até que venha aos autos informação do CNIg acerca da recomendação, dando-se em seguida
regular curso ao processo.
Art. 13. (Revogado pela Resolução Normativa nº 23, de 30 de setembro de 2016)
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Art. 14. Presentes fundadas razões para acreditar na ocorrência de uma das hipóteses previstas
no artigo 39 da Lei 9.474, de 1997, será instaurado procedimento para determinar a perda da condição
de refugiado.
§ 1º Na hipótese estabelecida no caput, o CONARE notificará o interessado da abertura do
procedimento administrativo de perda da sua condição de refugiado, apresentando as razões que
motivaram a instauração do procedimento, sendo-lhe concedido prazo de 15 (quinze) dias, contados
da notificação, para apresentar a sua defesa.
§ 2º A decisão sobre a perda da condição de refugiado deverá ser fundamentada e
disponibilizada ao refugiado, dela cabendo recurso ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública, a ser interposto no prazo de quinze dias, a contar da sua notificação, o qual poderá ser entregue
em qualquer unidade da Polícia Federal, que o encaminhará à Coordenação-Geral do Conare para
processamento e adoção das demais providências. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 33, de
20 de novembro de 2020)
§ 3º Da decisão do Ministro da Justiça não caberá Recurso administrativo.
Art. 15. Os casos omissos serão analisados pelo Plenário do CONARE.
Art. 16. Revogam-se as seguintes resoluções normativas do CONARE:
I - Resolução Normativa nº 1, de 27 de outubro de 1998;
II - Resolução Normativa nº 2, de 27 de outubro de 1998;
III - Resolução Normativa nº 3, de 1º de dezembro de 1998;
IV - Resolução Normativa nº 6, de 26 de maio de 1999;
V - Resolução Normativa nº 9, de 6 de agosto de 2002;
VI - Resolução Normativa nº 11, de 29 de abril de 2005;
VII - Resolução Normativa nº 12, de 29 de abril de 2005;
VIII - Resolução Normativa nº 13, de 23 de março de 2007; e
IX - Resolução Normativa nº 15, de 27 de julho de 2012.
Art. 17. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO ABRÃO PIRES JUNIOR
Presidente
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
REFUGIADO
(Alterado pela Resolução Normativa nº 24, de 28 de julho de 2017)
Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997
Resolução Normativa nº 24 do CONARE, de 28 de julho de 2017
I - Instruções para o preenchimento do formulário
Antes de preencher o formulário, leia atentamente as instruções a seguir.
1) Todo estrangeiro em território brasileiro tem direito a solicitar a proteção como refugiado no Brasil,
conforme a Lei nº 9.474/1997. A solicitação deverá ser apresentada por meio do presente
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
REFUGIADO, devidamente preenchido, o qual deverá ser entregue em qualquer Unidade da Polícia
Federal. O presente Formulário visa compilar as informações relevantes para a análise de sua
solicitação de refúgio, como as circunstâncias da sua entrada no Brasil e as razões que o fizeram deixar
o seu país de origem ou residência habitual.
2) O Formulário de Solicitação de Reconhecimento da Condição de Refugiado está disponível no site
http://www.justica.gov.br/seusdireitos/estrangeiros/refugio, na página da Polícia Federal na internet
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro/refugio, nas Unidades da Polícia Federal e também nas
organizações da sociedade civil parceiras do CONARE.
3) Juntamente com este formulário você deverá apresentar o original de seus documentos de país de
origem ou residência habitual (passaporte; identidade; certidão de nascimento) e qualquer outra
documentação que você possua). Caso não possua documentação, você deverá explicar nos campos
apropriados deste formulário as razões para não possuí-la. Você também poderá anexar outros
documentos que você considere relevantes para o seu pedido de refúgio, incluindo a prova de filiação
em organizações políticas, relatórios médicos ou psicológicos, boletim de ocorrência, registro de
empresas, recortes de jornais, vistos ou registros de viagem (bilhete de avião ou passagem de ônibus).
4) As informações constantes neste formulário serão usadas como evidência para decisão de sua
solicitação de refúgio. Por isso, é fundamental que toda a informação prestada seja verdadeira e o mais
completa possível.
5) Preencha todas as perguntas no computador (quando possível) ou com letra legível. Nos casos onde
a pergunta não se aplica a sua situação, escreva NÃO APLICÁVEL. Não deixe respostas em branco.
6) Caso você não entenda alguma pergunta, as organizações da sociedade civil, Defensoria Pública da
União, ou escritórios descentralizados do CONARE poderão auxiliá-lo no preenchimento deste.
7) Este formulário está disponível em português, inglês, espanhol e francês. Caso este formulário esteja
sendo preenchido com o auxílio de um intérprete, ele deverá assinar o Termo de Responsabilidade do
Intérprete (DECLARAÇÃO B).
8) Toda informação relativa à sua solicitação de refúgio é confidencial, de acordo com o previsto no
Artigo 20 da Lei nº 9474/1997.
9) Todas as comunicações do seu procedimento de solicitação de refúgio serão feitas através de seu email pessoal, o qual deverá ser obrigatoriamente informado neste formulário. Caso você não possua e431

mail, peça ajuda para a criação no momento da solicitação. Não sendo possível indicar um e-mail para
contato, justifique, no campo próprio, os motivos e informe outro meio de comunicação a ser utilizado
para informação oficial que o CONARE precise lhe enviar.
a. Caso haja alguma alteração dos dados de contato, inclusive do seu e-mail, este deverá ser atualizado
através de mensagem para o endereço cadastro.conare@mj.gov.br.
b. Você deve sempre manter seus contatos e endereços atualizados junto ao CONARE e à Polícia
Federal, a fim de que sejam efetuadas as notificações para a entrevista de elegibilidade e demais atos
processuais, sob pena de arquivamento de sua solicitação, segundo artigo 6º da Resolução Normativa
nº 18, de 30 de abril de 2014.
10) Será passível de arquivamento pelo CONARE, sem análise de mérito, a solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado daquele que:
a. não compareça por duas vezes consecutivas à entrevista para a qual foi previamente notificado, com
intervalo de 30 (trinta) dias entre as notificações, sem justificação; ou
b. deixe de atualizar o seu endereço perante à CGARE num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar
da sua última notificação.
i. O pedido de desarquivamento deverá ser apresentado em qualquer Unidade da Polícia Federal ou à
Coordenação Geral do CONARE, através do qual se dará regular seguimento ao seu pedido de refúgio.
11) SOBRE NOME SOCIAL: Preencher APENAS se existente a situação disposta no Decreto nº
8.727, de 28 de abril de 2016, segundo o qual o nome social é a “designação pela qual a pessoa travesti
ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida”.
12) SOBRE GRUPOS FAMILIARES: Conforme o art. 2º da Lei nº 9.474/1997, “os efeitos da
condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como aos
demais membros do grupo familiar que do refugiado dependerem economicamente, desde que se
encontrem em território nacional”.
a. No caso de solicitações de grupos familiares, deverá ser identificado uma/um solicitante principal,
cujas alegações são essenciais para o pedido dos outros membros da família;
b. A/O solicitante principal deve preencher integralmente o Formulário de Solicitação de
Reconhecimento da Condição de Refugiado;
c. Os nomes dos familiares a quem se pretenda estender os efeitos da condição de refugiado do
solicitante principal deverão ser listados no Campo “11. INFORMAÇÕES SOBRE FAMILIARES”
do Formulário;
d. Os familiares citados no Campo “11. INFORMAÇÕES SOBRE FAMILIARES” devem preencher
o Formulário de Identificação de Familiares para Extensão dos Efeitos da Condição de Refugiado,
constante no Anexo II desta Resolução, e serão “solicitantes por extensão”;
e. A/O solicitante por extensão terá seu processo instruído por seu formulário de identificação e pelo
formulário de solicitação preenchido pela/pelo solicitante principal, à/ao qual se encontra vinculado;
f. Caso o familiar entenda que possui razões próprias para que o Estado brasileiro reconheça sua
condição de refugiado, poderá, se entender conveniente, apresentar solicitação individualizada, como
solicitante individual, sem constar como solicitante por extensão;
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g. Aquela/aquele para a/o qual foram estendidos os efeitos da condição de um refugiado não poderá,
posteriormente, solicitar reunião familiar em benefício de terceiro;
h. O presente procedimento envolvendo Grupos Familiares NÃO se trata da solicitação de reunião
familiar disciplinada na Resolução nº 16, de 20 de setembro de 2013, do CONARE, a qual diz respeito
a familiares de indivíduo já reconhecido como refugiado pelo Estado brasileiro.

ANEXO II
MODELO DE PROTOCOLO PROVISÓRIO
Documento Provisório de Identidade de
Estrangeiro
DADOS DO ESTRANGEIRO
Nome:
Filiação:
Sexo:
Nacionalidade:
Assinatura:

Foto
3X4

Tipo do pedido:
Solicitação nos
termos da Lei nº
9.474/1997

Assinatura e
carimbo:

MINISTERIO DA JUSTICA COMITE
NACIONAL PARA REFUGIADOS
Protocolo nº:
Validade
A Lei 9.474/1997 assegura ao portador
deste documento que “em hipótese alguma
será efetuada sua deportação para fronteira
de território em que sua vida ou liberdade
esteja ameaçada, em virtude de raça,
religião nacionalidade, grupo social ou
opinião política” (Artigo 7, § 1)
Este protocolo é documento de identidade
válido em todo território nacional e é prova
da condição migratória regular do seu
titular.
O titular deste protocolo possui os mesmos
direitos de qualquer outro estrangeiro em
situação regular no Brasil e deve ser tratado
sem discriminação de qualquer natureza.
O titular deste protocolo deverá manter os
seus contatos atualizados e comunicar a
Polícia Federal e ao CONARE, em caso de
qualquer alteração em seu Solicitação nos
termos da Lei nº 9.474/1997 telefone,
endereço e e-mail. A comunicação pode ser
feita pelos seguintes meios:
- Pessoalmente, na Delegacia de Polícia
Federal mais próxima
Por
escrito,
para
o
e-mail:
conare@mj.gov.br
- Pelo telefone (61) 2025.9295
Assinatura e carimbo
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ANEXO III
TERMO DE DECLARAÇÃO
Nome do declarante:
Data de nascimento:
Nome do pai:
Nome da mãe:
Cidade e país de nascimento:
Nacionalidade:
Sexo:
Estado Civil:
Fala o idioma português:
Em caso negativo, especificar o idioma:
Intérprete(s) nomeado(s):
Brasil (passaporte ou Carteira de Identidade):
Cidade e data de saída do país de origem:
Local (ais) onde fez escala antes de sua chegada no Brasil, indicando o tempo de permanência em cada
localidade:
Cidade, local e data de entrada no Brasil:
Motivo de saída do país de origem ou de proveniência: (descrever de forma sucinta a situação do país
de origem e o temor de retornar)
Já solicitou refúgio anteriormente:
Em caso positivo, indicar:
País(es):
Data(s):
Grupo familiar que o (a) acompanha no Brasil (esposo(a), filhos(as), pais e outros):
Nome completo:
Filiação:
Data de nascimento:
Relação de parentesco:
(Se necessitar de mais espaço, utilize o verso e outras folhas)
Familiares que permanecem no país de origem (esposo(a), filhos(as), pais):
Nome completo:
Filiação:
Data de nascimento:
Relação de parentesco:
Nada mais havendo a informar, foi o(a) declarante cientificado(a) que deverá manter todos os dados e
endereço atualizados perante a Coordenação Geral de Assuntos para Refugiados para futuras
notificações, bem como de que o seu não comparecimento poderá gerar o arquivamento da sua
solicitação.
_______________________________
Local / Data
Assinam o presente termo:
Autoridade:
Escrivão:
Solicitante de refúgio:
Intérprete(s):
Assinatura
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ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,..............................................................................................
De nacionalidade........................................... natural de.................................................................
nascido(a) em....../....../......, portador(a) do documento de identidade tendo sido reconhecido(a) no
Brasil como refugiado(a) pelo CONARE, na reunião realizada no dia ....../...... /.... , cuja decisão foi
comunicada à DPMAF, pelo Oficio de ......./......./......., declaro que:
a) reconheço a temporariedade da condição de refugiado(a) declarada pelo Brasil, a qual subsistirá
enquanto perdurem as condições que a determinaram, sendo passível de revisão a qualquer tempo,
inclusive por descumprimento das normas que a regulam;
b) comprometo-me a cumprir, fielmente, as disposições estipuladas na Convenção Relativa ao Estatuto
dos Refugiados, de 1951, no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1967, e na Lei nº 9.474,
de 22 de julho de 1997, que conferem aos refugiados os mesmos direitos e deveres dos estrangeiros
residentes no Brasil, cabendo-me a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados
à manutenção da ordem pública;
c) obrigo-me, igualmente, a respeitar os direitos e deveres constantes da legislação brasileira, tendo
ciência de que estou sujeito(a) às leis civis e penais do Brasil e comprometo-me a respeitá-las e fazer
cumpri-las;
d) assumo a responsabilidade de colaborar com as autoridades brasileiras e com as agências
humanitárias que prestam ajuda orientadora e assistencial aos refugiados no Brasil;
e) estou ciente de que a comprovação da falsidade das provas e/ou declarações por mim apresentadas
quando da solicitação de refúgio bem como a omissão de fatos que, se conhecidos, ensejariam decisão
negativa, ou ainda o exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública
implicarão a perda da minha condição de refugiado(a), com a consequente aplicação das medidas
compulsórias previstas na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980;
f) declaro ter o efetivo conhecimento de que a saída do território nacional sem prévia autorização do
Governo brasileiro acarretará, também, a perda de minha condição de refugiado(a).
Declaro, finalmente, que, com a ajuda de intérprete, entendi o conteúdo do presente termo de
responsabilidade e o assino de modo consciente, na presença do Agente da Autoridade Administrativa
Estatal.
...................de.................................... de ....... .
...................................................................................................
Local/data
...................................................................................................
Refugiado
...................................................................................................
Intérprete
...................................................................................................
Polícia Federal
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ANEXO V
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
(Acrescentado pela Resolução Normativa nº 22, de 22 de outubro de 2015)
Lei nº 9.474/97
Resolução CONARE Nº 22/2015
Instruções para o preenchimento do formulário:
Antes de preencher o formulário, leia atentamente as instruções a seguir.
Todo estrangeiro tem direito a solicitar ao Ministro da Justiça revisão da decisão do Comitê Nacional
para os Refugiados (CONARE) que não reconhece a condição de refugiado ou que declara a perda
dessa condição, conforme o artigo 29 da Lei nº 9.474/1997 e artigo 14, § 2º, da Resolução Normativa
nº 18, de 30 de abril de 2014.
O recurso deverá ser apresentado por meio do presente FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, devidamente preenchido, o qual deverá ser entregue em qualquer Unidade da Polícia
Federal, dentro de 15 dias, a contar da data do recebimento da notificação da decisão.
O presente formulário contém as perguntas necessárias para compilar informações relevantes para a
análise de sua solicitação de recurso de acordo com a Lei nº 9.474/97
ORIENTAÇÕES GERAIS
O Formulário para Interposição de Recurso está disponível no site http://www.justica.gov.br/seusdireitos/estrangeiros/refugio, nas unidades da Defensoria Pública da União e também nas organizações
da sociedade civil que prestam assistência para solicitantes de refúgio (ANEXO II).
Preencha todas as perguntas do formulário. Nos casos onde a pergunta não se aplica a sua situação,
escreva NÃO APLICÁVEL. Não deixe respostas em branco.
Caso você não entenda alguma pergunta, peça ajuda antes de responder. A Defensoria Pública da
União e organizações da sociedade civil fornecem serviços jurídicos gratuitos e podem ajudá-lo na
elaboração do seu recurso. No final deste formulário (ANEXO II), bem como na página eletrônica do
CONARE, você encontrará alguns endereços de referência disponíveis.
Preencha o FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO no computador (quando
possível) ou com letra legível. Caso precise de mais espaço, você poderá usar folhas extras e entregálas juntamente com este Formulário. Você e seu representante devem assinar ao fim de cada página.
REPRESENTANTE
Entende-se por representante aquele que tem poderes para agir em nome do solicitante por lei, decisão
judicial ou manifestação expressa da vontade do interessado. São exemplos de representante: defensor
público, advogado constituído, procurador, guardião, tutor, pais da pessoa com menos de 18 anos de
idade.
IMPORTÂNCIA
As informações constantes neste documento serão usadas como evidência para decisão do seu recurso.
Por isso, é fundamental que toda a informação prestada seja verdadeira e o mais completa possível.
436

A prova da falsidade de documentos invocados para o reconhecimento da condição de refugiado
poderá implicar no não reconhecimento de sua solicitação ou na perda de sua condição de refugiado e
você estará sujeito às medidas compulsórias previstas na Lei nº 6.815/1980.
CONFIDENCIALIDADE
É importante que você saiba que toda a informação relativa à sua solicitação de refúgio é confidencial,
de acordo com o previsto no Artigo 20 da Lei nº 9.474/97.
DOCUMENTOS
Juntamente com este formulário você deverá apresentar o original de seus documentos de país de
origem ou residência habitual (passaporte; identidade; e qualquer outra documentação que você
possua). Caso não possua documentação, você deverá explicar nos campos apropriados deste
documento as razões para não possuí-los.
Você também poderá anexar outros documentos que você acredita que sejam relevantes para o seu
pedido de refúgio, incluindo a prova de filiação em organizações políticas, relatórios médicos ou
psicológicos, boletim de ocorrência, registro de empresas, recortes de jornais, vistos ou documentos
de viagem (bilhete de avião).
IDIOMA E INTÉRPRETE
Este formulário está disponível também em inglês, espanhol e francês.
Caso este formulário esteja sendo preenchido com o auxílio de um intérprete, este deverá assinar o
Termo de Responsabilidade do Intérprete (DECLARAÇÃO D).
DIREITO À RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO
Você e seus familiares tem direito a permanecer no território nacional durante a avaliação do recurso,
sendo observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 21 da Lei nº 9.474/1997.
Ao protocolar o recurso, em duas vias, sendo uma delas cópia idêntica, a Polícia Federal deverá
entregar a você uma cópia do formulário, conferida com a original, acusando seu recebimento,
fornecendo-se a etiqueta de protocolização. A Polícia Federal também deverá emitir protocolo de
residência provisória, que deverá ser renovado pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável por igual
período de forma sucessiva até a decisão final do processo, de acordo com o Art. 21 da Lei nº
9.474/1997.
COMUNICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
Todas as comunicações do seu procedimento de solicitação de refúgio serão feitas através de seu email pessoal e também de seu representante (se aplicável), os quais deverão ser obrigatoriamente
informados neste formulário. Caso você não possua endereço de e-mail, peça ajuda para a criação no
momento da solicitação. Não sendo possível indicar um e-mail para contato, justifique, no campo
próprio deste formulário, os motivos e informe outro meio de comunicação a ser utilizado para
informação oficial por parte do CONARE.
Caso haja alguma alteração do seu e-mail ou outro meio de comunicação, este deverá ser atualizado
através de mensagem para o endereço cadastro.conare@mj.gov.br.
Você deve sempre manter seus contatos e endereços atualizados junto ao CONARE e à Polícia Federal,
a fim de que sejam efetuadas as notificações e demais atos processuais, sob pena de arquivamento de
sua solicitação, segundo artigo 6º da Resolução Normativa n. 18 de 30 de abril de 2014.
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VOCÊ DEVE APRESENTAR ESTE FORMULÁRIO PRESENCIALMENTE EM QUALQUER
UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL EM ATÉ 15 DIAS APÓS SER NOTIFICADO DA DECISÃO
NEGATIVA DO CONARE.
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Lei nº 9.474/97
Resolução CONARE Nº 22/2015
1.IDENTIFICAÇÃO
Nome completo: ____________________________________________________
Prenome / Nome do meio / Nome de família
Número do Protocolo de Solicitação de Refúgio:
__________________________________________________
Sexo:
( ) Feminino
( )Masculino
Local de nascimento: ______________________________
(País / Estado (Província)/ Cidade)
Data de nascimento: _____/______/_____
( Dia/ mês/ ano)
Língua materna: ___________________________________
Outros idiomas/dialetos que você fala:
_________________________________________________________________________________
Estado civil: ______________________________________
Você é nacional de algum país? De qual (ais)?
Caso possua mais de uma nacionalidade, listar todas.
_________________________________________________________________________________
2. CONTATOS
Informe seus contatos no Brasil
Endereço: ________________________________________
Cidade: __________________________________________
Estado: __________________________________________
Telefone: _________________________________________
E-mail: ___________________________________________
Caso não seja possível indicar um e-mail para contato, justifique.
_________________________________________________________________________________
3.INFORMAÇOES SOBRE FAMILIARES QUE O ACOMPANHAM NO BRASIL
Nome do familiar que
está no Brasil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data de nascimento

Relação de parentesco
(filho,
pai, irmão, etc).

Nacionalidade

Você tem conhecimento de algum familiar que foi reconhecido como refugiado no Brasil?
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Em caso afirmativo, informe nome completo.
_________________________________________________
4. REPRESENTANTE
Você tem um representante?
( ) Sim
( ) Não
Em caso afirmativo, complete as informações abaixo:
Nome completo do representante:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Número do documento de identificação:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instituição (se aplicável):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Número da OAB (se aplicável):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Telefone para contato:
___________________
Endereço: ________________________________________
E-mail: __________________________________________
5.INFORMAÇÕES DO RECURSO
Assinale a opção adequada:
Você está recorrendo da decisão de 1ª instância do seu pedido de refúgio.
Você está recorrendo da decisão da perda da condição de refugiado.
6.INFORMAÇÕES DA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA
Data da decisão de 1ª instância do CONARE: _____/______/_____
Data da notificação da decisão de 1ª instância do CONARE: _____/______/_____
Você recebeu uma cópia integral da decisão do CONARE?
( ) Sim
( ) Não
7. FUNDAMENTOS DO RECURSO
Descreva de maneira clara e concisa sob quais fundamentos você almeja recorrer sobre a decisão de
primeira instância.
Os fundamentos para apresentação de recurso podem indicar:
a) eventuais erros de procedimento;
b) eventuais erros na aplicação da legislação pertinente;
c) eventuais erros na interpretação dos fatos;
d) apresentação de novos fundamentos, fatos ou provas;
e) outros motivos.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Você poderá usar páginas adicionais nesta seção, no entanto, você e seu representante devem assinar
ao fim de cada página.
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Caso você tenha apresentado fundamentos ou provas não alegados anteriormente, explique por que
não apresentou esses elementos antes da decisão do CONARE.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. DOCUMENTOS
Liste abaixo todos os documentos do país de origem e outros que você deseja utilizar como suporte ao
seu pedido de revisão.
DOCUMENTO 1: _________________________________
DOCUMENTO 2: _________________________________
DOCUMENTO 3: _________________________________
DOCUMENTO 4: _________________________________
DOCUMENTO 5: _________________________________
Caso você não possua nenhum documento do seu país de origem, explique as razões.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9. MOTIVOS PELOS QUAIS VOCÊ PRECISA DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL COMO
REFUGIADO NO BRASIL
Para responder a estas perguntas, consultar o Anexo I deste formulário.
Eu solicito o reconhecimento ou a manutenção do status de refugiado porque possuo fundado temor
de perseguição por:
( ) Raça
( ) Religião
( ) Nacionalidade
( ) grupo social
( ) opinião política
( ) situação de grave e generalizada violação de direitos humanos
( ) outros motivos.
Explique:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Eu solicito o reconhecimento ou a manutenção do status de refugiado, pois temo que poderei ser vítima
de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante caso retorne ao meu país de origem.
( ) Sim
( ) Não
10. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS COLOQUE UM "X" NA CAIXA ABAIXO
PARA CONFIRMAR:
( ) Você respondeu corretamente todas as seções deste formulário em português.
( ) Você anexou cópias dos documentos relevantes ao caso e também informações que você gostaria
que fossem consideradas.
( ) Você e seu representante assinaram este formulário.
VOCÊ DEVERÁ APRESENTAR ESTE DOCUMENTO PESSOALMENTE EM QUALQUER
UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL EM ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA
NOTIFICAÇÃO.
11. DECLARAÇÃO
Declaração A
Preencher somente quando o recorrente NÃO tenha contado com a ajuda de um intérprete.
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Eu declaro formalmente que as informações por mim emitidas são verídicas. Eu declaro que sou capaz
de ler e escrever em português e que eu entendo todo o conteúdo do FORMULÁRIO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
Assinatura do solicitante:______________________________
Local:____________________________________________
Data:____________________________________________
Declaração B
Preencher somente quando tenha havido a participação de um representante.
Eu declaro formalmente que ___________________________________________________ é meu
representante para todos os assuntos relacionados à minha solicitação refúgio perante o Comitê
Nacional para Refugiados.
Desta forma, eu autorizo o CONARE a compartilhar com o representante designado as informações
sobre meu caso e também as decisões tomadas acerca da minha solicitação de refúgio.
Esta autorização é válida até a decisão final do CONARE sobre minha solicitação de refúgio ou até
que eu encaminhe nova declaração notificando o CONARE que a pessoa mencionada acima não é
mais meu representante.
________________________________________________
Assinatura do solicitante
Local:____________________________________________
Data:_____________________________________________
Dados do representante:
Nome completo do representante:_________________________________________________
Documento de identificação:_________________________________________________
Instituição (se aplicável):_________________________________________________
Número da OAB (se aplicável):_________________________________________________
Telefone para contato:_________________________________________________
Endereço:_________________________________________________
E-mail:_________________________________________________
_________________________________________________
Assinatura do representante
Declaração C
Preencher somente quando tenha havido a participação de um intérprete.
Eu recebi assistência de um intérprete para ler e preencher este formulário e as informações por mim
emitidas a ele são verídicas.
_________________________________________________
Assinatura do solicitante
_________________________________________________
Assinatura do intérprete
_________________________________________________
Local: ___________________________________________
Data: ____________________________________________
Declaração D
Termo de Responsabilidade do Intérprete
Eu_______________________________________________, portador do documento de
identidade______________________ declaro que, com respeito ao meu trabalho como intérprete,
tenho a responsabilidade de:
441

a) manter em sigilo toda e qualquer informação inédita que eu tome conhecimento na execução do
meu trabalho e de não publicar qualquer relatório ou documento com base em informações obtidas
durante as entrevistas;
b) ser imparcial e livre de julgamentos no exercício da minha função;
c) traduzir fielmente o que está sendo narrado;
d) confirmar as informações declaradas pelo solicitante para garantir que estão devidamente
traduzidas;
e) realizar minhas atividades de maneira consistente com os padrões do CONARE em relação as
questões culturais, de gênero e idade.
f) reportar qualquer fato adverso que possa vir a afetar minha competência em realizar o trabalho
imparcial como intérprete.
Entendo que, se alguma das situações acima não for respeitada, o CONARE pode se recusar a aceitar
meu trabalho como intérprete para fins do procedimento de solicitação de refúgio.
Telefone para contato:_________________________________________________
Endereço:_________________________________________________
E-mail:_________________________________________________
Data:_________________________________________________
_________________________________________________
Assinatura do intérprete
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 23, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016
Estabelece procedimentos de solicitação de passaporte e viagem ao
exterior para pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio. (Alterada pela
Resolução Normativa nº 28, de 20 de dezembro de 2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 241, de 16/12/2016, Seção 1, Página 189
O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE, instituído pela Lei nº 9.474, de
22 de julho de 1997, no uso de suas atribuições e objetivando implementar o disposto nos artigos 6º e
39, inciso IV, do referido diploma legal, resolve:
Art. 1º As pessoas refugiadas reconhecidas pelo Estado brasileiro e os solicitantes de refúgio,
para realizarem viagem ao exterior, deverão seguir as instruções e exigências constantes na presente
Resolução.
Art.2º A pessoa refugiada reconhecida pelo Estado brasileiro, enquanto mantida essa condição,
poderá solicitar junto ao Departamento de Polícia Federal a emissão de passaporte, conforme previsto
no art. 6º da Lei n. 9.474/97.
§ 1º O Departamento de Polícia Federal comunicará ao CONARE a emissão dos passaportes
para estrangeiros expedidos nos termos desta Resolução, informando seu número, prazo de validade e
dados qualificativos.
§ 2º Nos casos de emergência, seguir-se-ão as instruções relativas à emissão de passaporte de
emergência, de acordo com os atos normativos vigentes para esse fim.
Art. 3º O passaporte emitido nos termos desta Resolução, enquanto em vigor, serve como
autorização do governo brasileiro para a saída de pessoa refugiada do território nacional, nos termos
do Artigo 39, IV, da Lei n. 9.474/97, com exceção das seguintes situações:
I- viagem ao país de origem; e
II - viagem, para qualquer destino, com duração superior a12 (doze) meses.
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, a pessoa refugiada deverá solicitar
autorização expressa do CONARE para a saída do território nacional, observando-se o que segue:
I - O pedido de autorização de viagem, assinado pelo refugiado, seu procurador ou seu
responsável, poderá ser apresentado diretamente à CGARE, por meio físico e/ou
eletrônico, e poderá ser complementado por entrevista, sempre que justificável;
II - O pedido de autorização de viagem deverá conter informações relativas ao período
e ao destino, acompanhado de formas de contato no local de destino e com a indicação
do meio pelo qual o requerente deve ser notificado da decisão, conforme o formulário
constante no Anexo I;
III - As solicitações de viagem devem ser feitas com, pelo menos, sessenta dias de
antecedência da data pretendida para o embarque, devendo ser analisada pela CGARE
e comunicada ao Plenário do CONARE na reunião imediatamente posterior à sua
decisão, para que reconsidere, se for o caso, as decisões de indeferimento;
IV - A decisão do pedido de autorização de viagem deverá ser fundamentada e proferida
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do seu recebimento
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pela CGARE, devendo ser comunicada ao solicitante, ao seu procurador ou organização
da sociedade civil que o representa e à Policia Federal;
V - Nos casos de urgência, devidamente fundamentados, o pedido de autorização poderá
ser analisado pelo CGARE, ad referendum do plenário do CONARE, num prazo de até
cinco dias;
§ 2º Nos casos em que o refugiado utilizar o passaporte do país de origem como documento de
viagem, deverá solicitar autorização expressa ao Plenário do CONARE, nos termos do formulário
constante no Anexo I.
Art. 4º Caso a pessoa refugiada saia do território nacional em desconformidade com o disposto
nesta Resolução, será instaurado procedimento para determinar a perda da condição de refugiado, nos
termos do art. 39 da Lei 9474, de 1997 e art. 14 da Resolução CONARE nº 18, de 30 de abril de 2014.
Art. 5º O solicitante de refúgio que necessite sair do território nacional durante o trâmite do
procedimento da condição de refugiado, deverá realizar comunicação de viagem através do formulário
constante no Anexo II.
Parágrafo Único. Após a comunicação de viagem, o solicitante somente poderá deixar o País
e a este regressar através dos controles migratórios brasileiros.
Art. 6º Fica a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados autorizada a
arquivar, sem análise do mérito, o processo de reconhecimento da condição de refugiado do solicitante
que: (Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 20 de dezembro de 2018)
I - Sair do território nacional sem previamente comunicar ao CONARE; e
II - Ainda que realize comunicação de viagem, permaneça fora do território nacional
por mais de noventa dias pelo período de um ano;
§ 1º O retorno ao território nacional deverá ser comunicado à CGARE, contendo a atualização
do endereço, telefone e demais meios de contato do solicitante, bem como a data do retorno, países
percorridos e evidências de realização da viagem.
§ 2º O processo poderá ser desarquivado uma única vez, a pedido do solicitante de
reconhecimento da condição de refugiado, por meio de formulário próprio destinado a esse fim,
endereçado à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça.
(Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 20 de dezembro de 2018)
§ 3º Solicitado o desarquivamento, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os
Refugiados notificará o requerente da data de realização da entrevista, caso ainda não tenha sido
realizada. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 20 de dezembro de 2018)
§ 4º O não comparecimento à entrevista, após justificado o desarquivamento, implica extinção
do processo sem resolução do mérito. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 20 de
dezembro de 2018)
§ 5º O Estado brasileiro não emitirá passaporte com base na condição de solicitante de refúgio,
salvo nos casos de comprovada emergência, nos termos dos atos normativos vigentes para esse fim.
vigor.

Art. 7º Ao solicitante de refúgio que viajar ao exterior será aplicado o regime de vistos em
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visto.

Parágrafo Único. A condição de solicitante de refúgio não será óbice para a concessão de

Art. 8º As informações sobre entradas e saídas de solicitante de refúgio do território nacional
integrarão a documentação constante da instrução do procedimento de determinação da condição de
refugiado.
Art.9º As circunstâncias previstas nesta Resolução não afetarão o direito e a garantia à nãodevolução, previstos nos instrumentos internacionais e na legislação nacional.
Art. 10. As situações não previstas nesta Resolução serão objeto de apreciação pelo Plenário
do CONARE.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de2017.
2014.

Art. 12. Fica revogado o art. 13 da Resolução Normativa CONARE nº 18, de 30 de abril de
GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE CASTRO SAMPAIO
Presidente do Comitê

ANEXO I
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM PARA PESSOA REFUGIADA LEI
9.474/1997
Resolução Normativa CONARE Nº 23/2016
I - instruções
Antes de preencher o formulário, leia atentamente as instruções a seguir:
1) A presente solicitação visa a concessão de autorização para viagem internacional de pessoa
refugiada, nos termos da Resolução Normativa CONARE n. XXX de XX/10/2016. O pedido de
autorização para viagem através do presente formulário é obrigatório nos seguintes casos: I- viagem
ao país de origem; II- viagem, para qualquer destino, com duração superior a 12 (doze) meses; IIIviagem mediante a utilização do passaporte do país de origem como documento de viagem.
2) A pessoa refugiada deve aguardar a decisão do CONARE para realizar viagem nas situações
descritas no item 1. A ausência de autorização não impede a saída do território nacional, porém, poderá
implicar a perda da condição de refugiado, nos termos do artigo 39 da Lei nº 9.474/97.
3) A solicitação deverá ser apresentada por meio do presente FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO
PARA VIAGEM, devidamente preenchido, o qual deverá ser enviado para viagem.conare@mj.gov.br
com uma antecedência mínima de 60 dias da data prevista para a viagem.
4) O presente formulário está disponível no site www.justica.mj.gov.br. Deverá ser preenchido um
formulário para cada pessoa que pretenda obter autorização para viagem.
5) Preencha todas as perguntas. Nos casos em que a pergunta não se aplica a sua situação, escreva
NÃO APLICÁVEL. Não deixe respostas em branco.
6) É responsabilidade da pessoa refugiada o encaminhamento de documentos e elementos legíveis
capazes de subsidiar o pedido de autorização, bem como assegurar-se de que todos os documentos
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pessoais (passaporte, CIE e outros necessários para a viagem) encontram-se dentro da data de validade
até a data prevista para o retorno ao Brasil.
7) Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para justificação da viagem, um
representante do CONARE poderá solicitar a realização de entrevista com a pessoa refugiada.
8) A solicitação de autorização para viagem é procedimento gratuito, não ensejando qualquer
compensação financeira ao CONARE ou demais organizações envolvidas.
9) Essa página de instruções não precisa ser enviada ao CONARE quando da solicitação de autorização
da viagem.
ANEXO I
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM PARAPESSOA REFUGIADA
A pessoa refugiada, abaixo qualificada, solicita a autorização para viagem nos seguintes termos:
II - Dados pessoais
Nome Completo:_______________________________________________
Nacionalidade:____________________________________________
Data de nascimento:_______/______/_______
Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro:_______________________________________
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE):___________________________
Data de Validade da CIE:____/____/____
Número do passaporte a ser utilizado na viagem:__________________________
Data de Validade:_____/____/____
Endereço:________________________________________________________
Cidade/UF:________________________________________________________
Telefone:_________________
E-mail _________________________________
III - Dados da viagem
a) Assinale as opções que se aplicam:
( ) viagem ao país de origem;
( ) viagem com duração superior a 12 (doze meses);
( ) utilização do passaporte do país de origem como documento de viagem.
b) Trajeto da viagem:
Cidade e país de destino:________________________________________________________
Liste as cidades e países que serão percorridos até chegar ao destino final:_______________________
Endereço e contato no local de destino:__________________________________________________
c) Duração da viagem:
Data de Partida:_____/______/______
Previsão de Regresso:_____/_____/______
d) Justifique detalhadamente a motivação da viagem, anexando documentos relevantes:
IV - Tramitação de urgência
O solicitante de autorização de viagem requer urgência na tramitação dessa autorização de viagem?
( ) Sim ( ) Não
Justifique
o
pedido
de
urgência,
anexando
os
documentos
relevantes:_________________________________________________
V - Em caso de ter sido auxiliado por Terceiros para fazer o pedido (ENTIDADEDA SOCIEDADE
CIVIL, defensoria Pública, ETC.) informar:
Nome da entidade ou pessoa:_________________________________________________
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Telefone da entidade ou pessoa responsável:______________________________________________
E-mail da entidade ou pessoa responsável:_______________________________________________
VI - Forma preferencial para receber decisão da presente solicitação:
( ) para o e-mail da pessoa refugiada
( ) para o e-mail da entidade ou pessoa que o auxiliou
( ) para ambos
VII - Outras informações relevantes:____________________________________________________
_________, _____ de _____________ de ________.
___________________________
Assinatura da pessoa refugiada
ANEXO II À RESOLUÇÃO Nº 23 DE 30 DE SETEMBRO DE 2016
FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO VIAGEM PARASOLICITANTES DE REFÚGIO LEI
9.474/1997
Resolução Normativa CONARE Nº 23/2016
I - Instruções
1) O presente formulário de comunicação de viagem é destinado a solicitantes de refúgio que
pretendam ausentar-se do território nacional durante o trâmite do procedimento de determinação da
condição de refugiado.
2) A comunicação de viagem deverá ser apresentada por meio do presente FORMULÁRIO,
devidamente preenchido, o qual deverá ser enviado para viagem.conare@mj.gov.br.
3) Ao solicitante de refúgio que viajar ao exterior e que pretenda retornar ao Brasil, será aplicado o
regime de vistos em vigor.
4) Ao realizar a viagem comunicada ao CONARE, o solicitante deve deixar e regressar ao país através
dos controles migratórios brasileiros.
5) O solicitante que viajar para o exterior sem prévia comunicação de viagem terá o seu procedimento
de determinação da condição de refugiado arquivado.
6) Ainda que realize comunicação, será arquivado o procedimento de solicitante de refúgio que
permaneça fora do território nacional por mais de 90 (noventa) dias pelo período de 1 (um) ano.
7) Ao retornar ao Brasil, o solicitante deverá enviar um comunicado por e-mail
(cadastro.conare@mj.gov.br) à Coordenação Geral do CONARE, contendo a atualização do seu
endereço, telefone e demais meios de contato, bem como a data do retorno, países percorridos e
evidências de realização da viagem.
8) Caso o procedimento de determinação da condição de refugiado seja arquivado, eventual pedido de
desarquivamento deverá ser apresentado em qualquer Unidade da Polícia Federal ou à Coordenação
Geral do CONARE, contendo a atualização do endereço, telefone e demais meios de contato do
solicitante, bem como o período, destino e motivo da viagem.
9) O Estado brasileiro não emitirá passaporte com base na condição de solicitante de refúgio, salvo
nos casos de comprovada emergência nos termos da normativa vigente para este fim.
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10) As informações sobre entradas e saídas de solicitante de refúgio do território nacional integrarão
a documentação constante da instrução do procedimento de determinação da condição de refugiado.
11) Essa página de instruções não precisa ser enviada ao CONARE quando da comunicação de viagem.
ANEXO II À RESOLUÇÃO Nº 23 DE 30 DE SETEMBRO DE 2016
FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO VIAGEM PARA SOLICITANTES DE REFÚGIO
O solicitante de refúgio, abaixo qualificado, comunica para os devidos fins que pretende ausentar-se
do território brasileiro, nos seguintes termos:
II - Dados pessoais
Nome Completo:________________________________________________________
Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro:__________________________
Número de Protocolo:_____________________________________ Validade:_____/______/______
Nacionalidade:__________________________________________________
Data de nascimento: ____/____/______
Número do passaporte a ser utilizado na viagem:_____________________
Data de Validade: ___/___/____
Endereço:________________________________________________
Cidade/UF:_______________________________________________
Telefone: _________________________________
E-mail: _______________________________________
III - Dados da viagem
a) Trajeto da viagem:
Cidade e país de destino:__________________________________________________________
Liste as cidades e países que serão percorridos até chegar ao destino final:_______________________
Endereço e contato no local de destino:______________________________________
b) Duração da viagem: Data de Partida:_____/_____/______
Previsão de Regresso: _____/_____/______
c) Justifique detalhadamente a motivação da viagem, anexando documentos relevantes:
_________, _____ de _____________ de ________.
________________________________
Assinatura do comunicante de viagem
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 26, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Altera a Resolução Normativa nº 18 do Conare para disciplinar hipóteses
de extinção do processo sem resolução do mérito.
PUBLICADA NO DOU Nº 68, de 10/04/2018, Seção 1, Página 25
O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS, no uso das atribuições constante do inciso V
do art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, bem como o disposto no § 1º do art. 9º do Regimento
Interno do Comitê Nacional para os Refugiados, resolve:
Art. 1º O artigo 6º da Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 6º Será passível de arquivamento pela Coordenação-Geral do Comitê
Nacional para os Refugiados, sem análise de mérito, a solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado daquele que:
I - não comparecer por duas vezes consecutivas, sem justificativa, à entrevista
para a qual foi previamente notificado, com intervalo de 30 (trinta) dias entre as
notificações; ou
II - deixar de atualizar o seu endereço, telefone, e-mail e outros dados cadastrais
perante a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados num
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da última notificação que lhe
fora enviada especificamente para este fim.
Parágrafo único: O pedido de desarquivamento, por meio do qual se dará
regular seguimento ao feito, poderá ser apresentado em qualquer Unidade da
Polícia Federal ou à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados
do Ministério da Justiça.
Art. 2º A Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida dos
artigos 6º-A e 6º-B, com a seguinte redação:
Art. 6º-A Os processos de solicitação de reconhecimento da condição de
refugiado serão extintos, pela Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os
Refugiados, sem resolução do mérito, quando o solicitante:
I - falecer;
II - ausentar-se do território brasileiro pelo período de 2 anos;
III - naturalizar-se brasileiro;
IV - apresentar um segundo pedido de reconhecimento da condição de refugiado
após indeferimento de primeiro pedido no mérito, sem apresentar fatos ou
elementos novos; e
V - apresentar pedido de desistência, conforme formulário próprio.
Art. 6º-B O Comitê Nacional para os Refugiados poderá declarar extintos, sem
resolução do mérito, os processos de solicitação de reconhecimento da condição
de refugiado daqueles que obtiverem autorização de residência no Brasil.
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Parágrafo único. Os solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado
serão informados da decisão de extinção, bem como da possibilidade de,
querendo, pedir reconsideração, no prazo de 15 dias da notificação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ PONTEL DE SOUZA
Presidente do Comitê Nacional para os Refugiados
FORMULÁRIO DE DESISTÊNCIA DA SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA
CONDIÇÃO DE REFUGIADO
1. INFORMAÇÕES PRÉVIAS
•
A desistência de reconhecimento da condição de refugiado é um ato livre e que deve ser realizado
pelo(a) próprio(a) solicitante.
•
A desistência é individual e não acarreta nenhum prejuízo aos demais membros da família que
tenham seu pedido vinculado ao solicitante principal. Cada membro de um grupo familiar terá que preencher
um formulário individual.
•
Para obter residência não é obrigatório desistir do pedido de reconhecimento da condição de
refugiado.
•
A solicitação de reconhecimento da condição de refugiado e o consequente reconhecimento como
refugiado impedem a retirada compulsória para fronteira de território em que sua vida ou sua liberdade esteja
ameaçada (Art. 7º § 1º da Lei 9.474/97).
•
A desistência de reconhecimento da condição de refugiado implica o cancelamento e a não
renovação do documento provisório de identidade do estrangeiro.
2. IDENTIFICAÇÃO

Nº do Protocolo: _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ - _ _
Nome: ____________________________________________________________
Nome da mãe: ______________________________________________________
Data de nascimento: ____ /____ / ______ Nacionalidade:
Telefone celular: (_ _)
e-mail:
3. JUSTIFICATIVA (Informe as razões do pedido)
( ) Obtive autorização de residência em território brasileiro
( ) Outro motivo (especificar)
_________________________________________________________________________________
4. DECLARAÇÃO
Declaro ao Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) que:
1. Entendo o conteúdo deste formulário;
2. As informações acima são verídicas; e
3. Desisto do reconhecimento da condição de refugiado livremente e estou ciente das consequências
desta desistência.

Local:

Data:

Assinatura:
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 27, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
Disciplina o art. 2º da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
PUBLICADA NO DOU Nº 211, de 01/11/2018, Seção 1, Página 60
O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE, no uso das atribuições constante
do inciso V do art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, bem como o disposto no § 1º do art. 9º
do Regimento Interno do Comitê Nacional para os Refugiados, e com fundamento no art. 226 da
Constituição Federal, resolve:
1997.

Art. 1º Esta Resolução Normativa regulamenta o art. 2º da Lei nº 9.474, de 22 de junho de

Art. 2º Os efeitos da condição de refugiado serão estendidos aos seguintes familiares, desde
que se encontrem em território nacional:
I - cônjuge ou companheiro(a);
II - ascendentes e descendentes, de acordo com o Art. 1.591 do Código Civil;
III - demais integrantes do grupo familiar na linha colateral até o quarto grau, de acordo
com o Art. 1.592 do Código Civil, que dependam economicamente do refugiado; e
IV - parentes por afinidade, conforme o Art. 1.595 do Código Civil, que dependam
economicamente do refugiado.
Art. 3º O familiar beneficiado por esta Resolução Normativa não terá direito a estender a sua
condição a quaisquer outros familiares.
Art. 4º Considerar-se-á, para efeito de dependência econômica, a comprovação da manutenção,
parcial ou integral, dos familiares elencados nos incisos III e IV do Art. 2º.
§ 1º A dependência econômica também poderá ser reconhecida quando o refugiado for
dependente do membro familiar.
§ 2º Presume-se a dependência econômica do irmão e do enteado menor de 18 anos, ou até os
vinte e quatro anos de idade, se comprovadamente estudante de educação básica ou superior.
Art. 5º O requerimento de extensão dos efeitos da condição de refugiado deverá ser
apresentado, pelo refugiado, perante a Polícia Federal, na companhia do familiar para o qual deseja
que sejam estendidos os efeitos de sua condição.
§ 1º O requerimento deverá ser apresentado por meio do formulário previsto no Anexo II.
§ 2º Caso tenha ingressado no Brasil com visto temporário para reunião familiar, o membro
familiar deverá apresentar o referido visto.
Art. 6º Os membros familiares elencados nos incisos I e II do Art. 2º que ingressarem no Brasil
sem utilização do visto temporário para reunião familiar deverão comprovar a vinculação familiar, e
os elencados nos incisos III e IV do Art. 2º deverão comprovar a vinculação familiar e a dependência
econômica.
§ 1º Fica dispensada a comprovação de vínculo familiar para os membros que ingressarem no
Brasil com visto temporário para Reunião Familiar, desde que o tenha comprovado à autoridade
consular.
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§ 2º Fica dispensada a comprovação de dependência econômica dos membros elencados nos
incisos III e IV do Art. 2º, que ingressarem no Brasil com visto temporário para Reunião Familiar,
desde que a tenha comprovado à autoridade consular, bem como nas situações dispostas no art. 8º.
Art. 7º Para fins de emissão de visto temporário para Reunião Familiar, nos termos da Portaria
Interministerial nº 12, de 13 de junho de 2018, o refugiado chamante deverá manifestar vontade, nos
termos de formulário próprio constante do Anexo I desta Resolução Normativa, por meio de Protocolo
Eletrônico do Ministério da Justiça.
§ 1º Para fins de emissão de visto temporário para Reunião Familiar, nos termos da Portaria
Interministerial nº 12, de 13 de junho de 2018, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os
Refugiados informará à Divisão de Imigração do Ministério das Relações Exteriores a existência de
manifestação de vontade do refugiado.
§ 2º A manifestação de vontade do refugiado chamante é condição essencial para emissão do
visto temporário para Reunião Familiar.
Art. 8º A Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados poderá sugerir a análise
e a eventual concessão de visto apropriado, à Divisão de Imigração do Ministério das Relações
Exteriores, nos casos de parentesco previstos nesta Resolução Normativa e não contemplados na
Portaria Interministerial nº 12, de 13 de junho de 2018.
Art. 9º Na avaliação dos procedimentos disciplinados por esta Resolução Normativa, a
condição atípica dos refugiados e de seus familiares deverá ser considerada quando da necessidade da
apresentação de documentos emitidos por seus países de origem ou por suas representações
diplomáticas e consulares.
Art. 10. Os casos omissos desta Resolução Normativa serão dirimidos pela Coordenação-Geral
do Comitê Nacional para os Refugiados.
Art. 11. Fica a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados autorizada a alterar
os Anexos desta Resolução Normativa, ouvidos os membros do Comitê.
Art. 12. Fica revogada a Resolução Normativa nº 16, de 20 de setembro de 2013, do Comitê
Nacional para os Refugiados - Conare.
Art. 13. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ PONTEL DE SOUZA
Presidente do Comitê
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INSTRUÇÕES
PARA REUNIÃO FAMILIAR E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONDIÇÃO DE
REFUGIADOS COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE
Antes de preencher o formulário, leia atentamente as instruções a seguir.
O princípio da unidade familiar, previsto no Art. 226 da Constituição Federal e no Art. 17 da Convenção
Americana de Direitos Humanos, é garantido aos refugiados e aos seus familiares por meio da reunião familiar
e da extensão dos efeitos da condição de refugiado.
• Reunião Familiar: Procedimento que garante que membros da família de um refugiado que
se encontrem fora do território nacional possam com ele se encontrar no país de refúgio.
• Extensão dos efeitos da condição de refugiado: Procedimento que garante que os efeitos da
condição de refugiado sejam estendidos a outros membros de sua família, desde que se
encontrem em território, nacional, nos termos do Art. 2o da Lei 9.474/1997 e da Resolução no
27/2018 do Conare.
Procedimento de Reunião Familiar
Passo 1. O refugiado já reconhecido pelo Conare deve enviar por meio do Protocolo Eletrônico1 do
Ministério da Justiça o ANEXO I - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA REUNIÃO
FAMILIAR da Resolução 27/2018.
Passo 2. O familiar deve comparecer à unidade consular, após confirmação de que a manifestação de vontade
já foi disponibilizada, em posse dos documentos determinados no Art. 3º, bem como no Art. 12 da Portaria
Interministerial nº 12 de 13 de junho de 2018, para obtenção do visto para reunião familiar.
Observação: A manifestação de vontade do refugiado não é garantia de emissão de visto para
reunião familiar pelo posto consular.
Procedimento de Extensão dos Efeitos da Condição de Refugiado:
Passo 1. Uma vez em território nacional, o membro familiar deverá comparecer junto com o refugiado
chamante perante a Policia Federal para que seja dado início ao procedimento de extensão dos efeitos da
condição de refugiado. Nesse momento, deverão preencher o Anexo II da Resolução no 27/2018.
Passo 2. Após deliberar sobre o pedido de extensão dos efeitos da condição de refugiado, o Conare notificará
o refugiado chamante.

ATENÇÃO
•

Não deixe respostas em branco. Caso você não entenda alguma pergunta, peça auxílio antes de
responder. As instituições governamentais, as organizações da sociedade civil e o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) poderão auxiliá-lo no
preenchimento dos Anexos.

•

Nos casos em que a pergunta não se aplique, escreva NÃO APLICÁVEL.

•

Ao solicitar a extensão dos efeitos da condição de refugiado, apresente o maior número de
documentos possíveis para demonstrar o vínculo familiar e a dependência econômica, caso
ainda não tenham sido demonstrados perante a autoridade consular.

1 http://protocoloeletronico.mj.gov.br/protocolo_eletronico/pages/externo/login_externo.jsf.
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ANEXO I
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA REUNIÃO FAMILIAR
1. DADOS DO REFUGIADO CHAMANTE
1.1 Nome completo:
1.2 Data de nascimento:
/
/
1.3 Nacionalidade:
1.4 Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:

*É OBRIGATÓRIO O ENVIO DO REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEITOS (RNE) OU DO REGISTRO NACIONAL
MIGRATÓRIO (RNM).

2. DADOS DO FAMILIAR
2.1 Nome completo:
2.2 Gênero:
2.3 Filiação:
2.4 Data de nascimento:
/
2.5 Documento de viagem:
2.6 Relação de parentesco:
2.7 Endereço no exterior:
Cidade:
Telefone:

/

Nacionalidade:
Nº do Documento:

Estado:
E-mail:

3. LOCAL ONDE PRETENDE OBTER O VISTO
3.1 Cidade:
País:
4. PRIORIDADE DE TRÂMITAÇÃO DO PEDIDO ( ) Sim ( ) Não
Indique as razões que justificam a prioridade de tramitação:
( ) Parte ou interessado menor de 18 anos
( ) Parte ou interessado maior de 60 anos
( ) Parte ou interessado com deficiência ou doença grave
( ) Situações de risco eminente no país de origem

,

de

Assinatura do Refugiado
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ANEXO II
SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO
1. DADOS DO REFUGIADO
1.1 Nome completo:
1.2 Data de nascimento:
/
1.4 Endereço:
Cidade:
Telefone:

/

1.3 Nacionalidade:
Estado:
E-mail:

*É OBRIGATÓRIO O ENVIO DO REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEITOS (RNE) OU DO REGISTRO NACIONAL
MIGRATÓRIO (RNM).

2. DADOS DO FAMILIAR
2.1 Nome completo:
2.2 Gênero:
2.3 Filiação:
2.4 Data de nascimento:
/
2.5 Documento de viagem:
2.6 Relação de parentesco:
2.7 Endereço no Brasil:
Cidade:
Telefone:

/

e
Nacionalidade:
Nº do Documento:

Estado:
E-mail:

3. DADOS DE ENTRADA NO BRASIL
3.1 Cidade de entrada no Brasil:
3.2 Meio de transporte

Data de entrada:

/

/

4. FORMA DE INGRESSO NO BRASIL
( ) Visto para reunião familiar – Portaria Interministerial nº 12, de 13 de junho de 2018.
( ) Outros (especifique):
Caso tenha selecionado a primeira opção do item 4 não preencher os itens 5 e 6 abaixo.
5. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR
5.1 Marque o grupo em que seu familiar está incluído
( ) Grupo 1
( ) Grupo 2





Cônjuge ou companheiro/a
Filho/a, neto/a, bisneto/a e tataraneto/a.
Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavô, tataravô, tataravó.
Irmão/irmã ou enteado menor de 18 anos ou até 24
anos desde que comprovadamente estudante de
educação básica ou superior.








Tio/Tia – Tio avô/Tia avô
Sobrinho/Sobrinha – Sobrinho neto/Sobrinha neta
Primo/Prima
Sogro/Sogra
Cunhado/cunhada
Irmão/irmã ou enteado/a entre 18 e 24 que não
sejam estudantes ou acima de 24 anos.

5.2 Demonstrativos de vínculo familiar que serão anexados:
( ) Passaporte ou cédula de identidade nacional
( ) Certidão de nascimento
( ) Declaração feita em tabelião
( ) Certidão de casamento civil ou religioso
( ) Certidão de nascimento de filhos em comum
( ) Evidências de coabitação
( ) Outros (especifique):
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Caso seu familiar pertença ao GRUPO 1 do item 5.1, não preencher o item 6 abaixo.
6. DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PARA FAMILIARES ELENCADOS
NO GRUPO 2
6.1 Demonstrativos de dependência econômica:
( ) Declaração feita em tabelião que declare
dependência econômica
( ) Pagamento de despesas (médico, escola,
transporte público).
( ) Outros (especifique):

( ) Remessas de dinheiro anterior a chegada
da pessoa no Brasil
( ) Pessoa com deficiência

Alguma outra informação que julgue relevante:

,
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a extinção do processo e regras de desarquivamento do
processo de refúgio.
PUBLICADA NO DOU Nº 247, de 26/12/2018, Seção 1, Página 38
O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE, no uso das atribuições constante
do inciso V do art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, bem como o disposto no § 1º do art. 9º
do Regimento Interno do Comitê Nacional para os Refugiados, resolve:
Art. 1º O art. 2º da Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar acrescido
do § 6º, com a seguinte redação:
§ 6º Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, a não renovação do
protocolo, após seis meses do vencimento, implica arquivamento do processo
de refúgio.
Art. 2º O art. 5º da Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 5º É dever do refugiado, bem como do solicitante de reconhecimento da
condição de refugiado, manter atualizado, perante a Coordenação-Geral do
Conare, seus dados de contato, a fim de que sejam efetuadas as notificações
necessárias a todos os atos e fases processuais.
Art. 3º O inciso I do art. 6º da Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014 passa a
vigorar com a seguinte redação:
I - não comparecer, sem motivo justificado, à entrevista para a qual foi
previamente notificado; ou
Art. 4º O parágrafo único do art. 6º da Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, é
renumerado para § 1º e passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º O processo poderá ser desarquivado uma única vez, a pedido do solicitante
de reconhecimento da condição de refugiado, por meio de formulário próprio
destinado a esse fim, endereçado à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para
os Refugiados do Ministério da Justiça.
Art. 5º O art. 6º da Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar acrescido
dos §§ 2º e 3º, com a seguinte redação:
§ 2º Solicitado o desarquivamento, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional
para os Refugiados notificará o requerente da data de realização da entrevista.
§ 3º O não comparecimento à entrevista, após justificado o desarquivamento,
implica extinção do processo sem resolução do mérito.
Art. 6º O art. 6º-A da Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar
acrescido do inciso VI, com a seguinte redação:
(...); e
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VI - Deixar de renovar, após seis meses do vencimento, o protocolo de
solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 7º O caput do art. 6º da Resolução Normativa nº 23, de 30 de setembro de 2016, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º Fica a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados
autorizada a arquivar, sem análise do mérito, o processo de reconhecimento da
condição de refugiado do solicitante que:
Art. 8º Os §§ 2º, 3º e 4º do artigo 6º da Resolução Normativa nº 23, de 30 de setembro de 2016,
passam a vigorar com a seguinte redação:
§ 2º O processo poderá ser desarquivado uma única vez, a pedido do solicitante
de reconhecimento da condição de refugiado, por meio de formulário próprio
destinado a esse fim, endereçado à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para
os Refugiados do Ministério da Justiça.
§ 3º Solicitado o desarquivamento, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional
para os Refugiados notificará o requerente da data de realização da entrevista,
caso ainda não tenha sido realizada.
§ 4º O não comparecimento à entrevista, após justificado o desarquivamento,
implica extinção do processo sem resolução do mérito.
Art. 9º O § 4º do art. 6ª da Resolução Normativa nº 23, de 30 de setembro de 2016 é renumerado
para § 5º.
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ PONTEL DE SOUZA
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 29, DE 14 DE JUNHO DE 2019
Estabelece a utilização do Sisconare como sistema para o processamento
das solicitações de reconhecimento da condição de refugiado de que trata
a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
PUBLICADA NO DOU Nº 209, de 29/10/2019, Seção 1, Página 53
O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE, uso das atribuições que lhe
confere o inciso V do art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, e tendo em vista o disposto no §
1º do art. 9º do Regimento Interno do Comitê Nacional para os Refugiados, resolve:
Art. 1º Esta Resolução estabelece a utilização do Sisconare como sistema para o processamento
das solicitações de reconhecimento da condição de refugiado de que trata a Lei nº 9.474, de 22 de julho
de 1997.
§ 1º Poderá ser recebida solicitação de reconhecimento da condição de refugiado por meio do
SEI - Sistema Eletrônico de Informações, excepcionalmente nas hipóteses de:
I - plano de contingência à indisponibilidade do Sisconare; ou
II - em situações de emergência no atendimento, a critério da Polícia Federal.
§ 2º Verificadas as hipóteses do § 1º, a Polícia Federal comunicará à Coordenação-Geral do
CONARE para, conforme o caso, adotar providências quanto:
I - ao restabelecimento da disponibilidade do Sisconare; ou
II - à apresentação das condições de execução de plano de emergência.
Art. 2º A solicitação de que trata o art. 1º poderá ser realizada:
I - diretamente pelo interessado;
II - por mandatário; ou
III - representante legal.
Parágrafo único. O interessado em solicitar o reconhecimento da condição de refugiado ao
Estado Brasileiro deverá:
I - cadastrar-se no Sisconare;
II - apresentar seus dados pessoais e de contato; e
III - manter atualizados, no sistema, os dados mencionados no inciso II.
Art. 3º O termo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado deverá ser
preenchido, eletronicamente, no Sisconare.
§ 1º Ao preencher o termo de que trata o caput, o interessado deverá aceitar os termos de uso
do sistema.
§ 2º Uma vez preenchido o termo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado,
o solicitante deverá comparecer pessoalmente a uma das unidades da Polícia Federal para a efetivação
do recebimento do pedido.
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§ 3º Nos casos excepcionais em que o solicitante estiver impossibilitado de comparecer
pessoalmente a uma das unidades da Polícia Federal por restrições físicas ou jurídicas comprovadas,
deverá ser providenciado a coleta dos dados biométricos em local onde esteja o solicitante.
Art. 4º O processo terá início com o recebimento, pela Polícia Federal, do termo de solicitação
de reconhecimento da condição de refugiado devidamente preenchido.
§ 1º Após colhidos os dados biométricos, a Polícia Federal emitirá o protocolo de que trata o
art. 21 da Lei nº 9.474, de 1997.
§ 2º As informações referentes às circunstâncias relativas à entrada do solicitante no Brasil e
às razões que o fizeram deixar o seu País de origem, constantes do termo de solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado, equivalerão ao termo de declarações de que trata o art. 9º
da Lei nº 9.474, de 1997.
§ 3º Caso julgue necessário ou conveniente, a Polícia Federal poderá proceder à oitiva
complementar do solicitante.
Art. 5º O protocolo de que trata o § 1º do art. 4º:
I - constitui prova da condição de solicitante de reconhecimento da condição de
refugiado;
II - servirá como identificação de seu titular; e
III - conferirá ao solicitante:
a) os direitos assegurados na Constituição Federal, nas convenções
internacionais das quais o Brasil é parte, na Lei nº 9.474, de 1997, na Lei nº
13.445, de 24 de maio de 2017 e no Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de
2017;
b) o direito à inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; e
c) o direito à expedição de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS,
com prazo de validade prorrogável de acordo com a validade do protocolo.
§ 1º O protocolo deverá ser emitido individualmente.
§ 2º O prazo de validade do protocolo será de um ano, prorrogável por igual período, de forma
sucessiva, até a decisão final do processo.
Art. 6º Após o recebimento da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, a
Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados realizará a instrução processual da
solicitação, adotando, entre outras, as seguintes providências:
I - emissão de notificação de agendamento de entrevista;
II - realização de entrevista com o solicitante de reconhecimento da condição de
refugiado;
III - juntada processual de eventuais documentos entregues pelo solicitante durante a
entrevista ou enviados por outros meios;
460

IV - elaboração de parecer de mérito sobre a elegibilidade, a ser apreciado pelo Comitê
Nacional para os Refugiados; e
V - comunicação à Polícia Federal das decisões proferidas pelo CONARE, para a
realização dos registros administrativos pertinentes.
§ 1º Em caso de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado manifestamente
fundada, o Comitê Nacional para os Refugiados poderá:
I - estabelecer procedimentos acelerados ou simplificados; e
II - decidir pela dispensa da entrevista.
§ 2º O disposto no inciso I do § 1º também se aplica aos pedidos manifestamente infundados.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o Comitê Nacional para os Refugiados poderá decidir pela realização
de entrevista simplificada.
Art. 7º O solicitante de reconhecimento da condição de refugiado deverá acessar o Sisconare
em periodicidade mínima de 30 dias.
§ 1º As notificações relacionadas ao processo de reconhecimento da condição de refugiado
serão feitas por meio do Sisconare.
§ 2º Os prazos processuais terão início a partir da leitura da notificação, ou do 31º dia de seu
envio, o que ocorrer primeiro.
Art. 8º É dever do refugiado, bem como do solicitante de reconhecimento da condição de
refugiado, manter atualizados no Sisconare, os seus dados de contato.
Art. 9º As solicitações de reconhecimento da condição de refugiado anteriores à publicação
desta Resolução Normativa deverão ser recadastradas no Sisconare pelo interessado quando da
renovação do protocolo de que trata o art. 21 da Lei nº 9.474, 22 de julho de 1997.
Art. 10. Ficam revogados:
I - a Resolução Normativa nº 08, de 06 de agosto de 2002, do CONARE; e
II - os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, do
CONARE.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 31, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
Altera a Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, do Comitê
Nacional para os Refugiados - Conare, que estabelece os procedimentos
aplicáveis ao pedido e à tramitação da solicitação de reconhecimento da
condição de refugiado e dá outras providências.
PUBLICADA NO DOU Nº 29 de 11/02/2020, Seção 1, Página 44
O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE, no uso das atribuições que lhe
conferem constante doo inciso V do art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997eo § 1º do art. 9º do seu
Regimento Interno e, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no Capítulo VII
do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 6º-A .............................................................................................................
...............................................................................................
V
apresentar
pedido
de
...............................................................................................

desistência;

e

Parágrafo único. A obtenção de autorização de residência efetuado nos termos da
Lei nº 13.445, de 22 de maio de 2017, implicará na desistência da solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado.” (NR)
...............................................................................................
“Art. 6º-C A extinção do processo sem resolução do mérito não impede nova
solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.” (NR)
“Art. 6º-D O reconhecimento da condição de refugiado e o consequente registro
perante a Polícia Federal implicam renúncia à condição migratória pretérita.” (NR)
Art. 2º Ficam revogadas:
I - a Resolução Normativa nº 10, 22 de setembro de 2003;
II - a Resolução Normativa nº 14, de 27 de dezembro de 2011;
III - a Resolução Normativa nº 17, de 20 de setembro de 2013;
IV - a Resolução Normativa nº 19, de 06 de novembro de 2014;
V - a Resolução Normativa nº 20, de 21 de setembro de 2015;
VI - a Resolução Normativa nº 21, de 21 de dezembro de 2015;
VII - a Resolução Normativa nº 25, de 14 de setembro de 2017; e
VIII - a Resolução Normativa nº 30, de 12 de setembro de 2019.
Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 33, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020
Altera a Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, e revoga as
Resoluções Normativas no 22, 24 e 32, todas do Comitê Nacional para os
Refugiados - Conare.
PUBLICADA NO DOU Nº 231, de 03/12/2020, Seção 1, Página 128
O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - Conare, no uso das atribuições que lhe conferem
o inciso V do art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, e o § 1º do art. 9º do seu Regimento Interno,
resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 5º-A A Coordenação-Geral do Conare poderá propor formulários para petição
de refugiado, de solicitante de reconhecimento da condição de refugiado e dos
demais requerentes aptos a peticionar junto ao Conare ou junto à CoordenaçãoGeral, devendo ser submetidos à deliberação do Conare por meio de consultas,
preferencialmente por meio eletrônico.
§ 1º O Conare poderá, a qualquer tempo, por proposta de seus membros, solicitar a
adoção de formulários, bem como alterar formulários criados pela CoordenaçãoGeral.
§ 2º A linguagem presente nos formulários deve ser de fácil compreensão aos
peticionários. (NR)
Art. 9º ...............................................................................................
Parágrafo único. O recurso poderá ser interposto em qualquer unidade da Polícia
Federal, a qual o encaminhará à Coordenação-Geral do Conare para processamento
e adoção das demais providências. (NR)
Art. 14. ...............................................................................................
§ 2º A decisão sobre a perda da condição de refugiado deverá ser fundamentada e
disponibilizada ao refugiado, dela cabendo recurso ao Ministro de Estado da Justiça
e Segurança Pública, a ser interposto no prazo de quinze dias, a contar da sua
notificação, o qual poderá ser entregue em qualquer unidade da Polícia Federal, que
o encaminhará à Coordenação-Geral do Conare para processamento e adoção das
demais providências.” (NR)
Art. 2º Ficam revogadas:
I - a Resolução Normativa nº 22, de 22 de outubro de 2015;
II - a Resolução Normativa nº 24, de 28 de julho de 2017; e
III - a Resolução Normativa Conare nº 32, de 4 de junho de 2020.
Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÕES CONJUNTAS

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 01, DE 09 DE AGOSTO DE 2017
Estabelece procedimentos de identificação preliminar, atenção e
proteção para criança e adolescente desacompanhados ou separados, e
dá outras providências.
PUBLICADA NO DOU Nº 159, de 18/08/2017, Seção 1, Página 37
O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONANDA, instituído pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, o Comitê Nacional para os
Refugiados - Conare, instituído pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, o Conselho Nacional de
Imigração - CNIg, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e organizado pela Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, e a Defensoria Pública da União - DPU, instituída pela Constituição
Federal, art. 134, e organizada pelas Leis Complementares nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e nº 132,
de 7 de outubro de 2009, no uso de suas atribuições, resolvem:
Considerando a Constituição Federal, em especial seus artigos 227, 228 e 229.
Considerando a Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 99.710,
de 21 de novembro de1990, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Brasil
pelo Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961 e regulamentado pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de
1997;
Considerando os princípios da proteção integral e prioridade absoluta, instituídos pela Lei nº 8.069 de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Considerando o Comentário Geral nº 6, de 1º de setembro de 2005 do Comitê dos Direitos da Criança
e do Adolescente, que estabelece o tratamento de crianças desacompanhadas e separadas fora do seu
país de origem;
Considerando a situação de vulnerabilidade a que são expostas crianças e adolescentes
desacompanhados ou separados que buscam proteção internacional no país e a necessidade de
orientações sobre sua proteção e cuidados; resolvem:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º As disposições desta Resolução aplicam-se à criança e adolescente de outras
nacionalidades ou apátridas, que se encontrem desacompanhados ou separados em ponto de fronteira.
§ 1º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I - Criança ou adolescente desacompanhado: aquele que não possui nenhuma pessoa
adulta acompanhando-lhe no seu ingresso em território nacional;
II - Criança ou adolescente separado: aquele que está acompanhado por uma pessoa
adulta que não é o responsável legal que detenha poder familiar, no seu ingresso em
território brasileiro.
§ 2º Doravante o termo “criança ou adolescente desacompanhados ou separados” equivalerá a
“criança e adolescente de outras nacionalidades ou apátridas, que se encontrem desacompanhados ou
separados em ponto de fronteira”.
466

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E GARANTIAS
Art. 2º A Política de Atendimento à criança e adolescente será aplicada, em sua integralidade
e sem qualquer discriminação e em igualdade de condições, a toda criança e adolescente de outra
nacionalidade ou apátridas, em ponto de fronteira brasileiro.
Art. 3º Os processos administrativos envolvendo criança ou adolescente desacompanhado ou
separado tramitarão com absoluta prioridade e agilidade, devendo ser considerado o interesse superior
da criança ou do adolescente na tomada de decisão.
Art. 4º Não será aplicada medida de retirada compulsória à criança e adolescente
desacompanhados ou separados de suas famílias para território em que sua vida ou liberdade esteja
ameaçada, ou ainda seus direitos fundamentais estejam em risco, respeitados os princípios da
convivência familiar e da não devolução.
Art. 5º A criança e adolescente desacompanhados ou separados não serão criminalizados em
razão de sua condição migratória.
Art. 6º Ao longo do processo, a criança ou o adolescente deve participar, ser consultado e
mantido informado, de forma adequada à sua etapa de desenvolvimento, sobre os procedimentos e as
decisões tomadas em relação a ela ou ele e aos seus direitos.
Art. 7º Crianças e adolescentes desacompanhados ou separados, devidamente representados,
deverão ter acesso a procedimentos migratórios ou de refúgio.
CAPÍTULO III
DA IDENTIFICAÇÃO NO CONTROLE MIGRATÓRIO E DO INGRESSO EM TERRITÓRIO
NACIONAL
Art. 8º Será feita a identificação imediata de criança ou adolescente desacompanhado ou
separado ao ingressar em território brasileiro, buscando que o atendimento seja feito em uma
linguagem compreensível e adequada à sua idade e identidade cultural.
Art. 9º A autoridade de fronteira, no momento do controle migratório, que receber a criança
ou adolescente com indícios de estar desacompanhado ou separado, deverá:
I - registrar a ocorrência;
II - realizar identificação biográfica preliminar que compreenderá o nome, gênero, data
de nascimento, filiação e nacionalidade, extraídos dos documentos que a criança ou
adolescente portar ou mediante declaração;
III - realizar a identificação biométrica para fins de consulta a órgãos internacionais de
investigação criminal e a bancos de dados visando localização dos responsáveis legais;
IV - proceder ao registro de entrada no controle migratório;
V - notificar a Defensoria Pública da União;
VI - notificar representação do Conselho Tutelar para adoção das medidas protetivas
cabíveis;
VII - notificar o Juízo e a Promotoria da Infância e Juventude.
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§ 1º O processo deve ser conduzido de maneira segura, sensível à idade, a identidade de gênero,
orientação sexual, deficiência, as diversidades religiosas e culturais assegurado o princípio da
igualdade, evitando-se o risco de qualquer violação de sua integridade física e psicológica, respeitando
sua dignidade humana.
§ 2º Em não se conseguindo identificar sua idade ou outras informações, deverá ser concedido
o benefício da dúvida, aplicando as medidas de proteção previstas nessa Resolução, na Constituição
Federal e na legislação vigente.
§ 3º Deverão ser envidados esforços para preservação dos vínculos de parentesco ou afinidade
entre crianças e adolescentes desacompanhados ou separados, em especial no processo de acolhimento
institucional ou familiar.
§ 4º Em casos de urgência, o Conselho Tutelar será acionado por intermédio do responsável de
plantão na região, que apoiará a autoridade de fronteira para a tomada das medidas protetivas
necessárias.
CAPÍTULO IV
DA ENTREVISTA INDIVIDUAL E ANÁLISE DA PROTEÇÃO
Art. 10. Em continuidade ao processo de identificação, o membro da Defensoria Pública deverá
iniciar entrevista, que deve ser conduzida de forma adequada à idade, sua identidade de gênero,
deficiência, em uma linguagem que a criança e adolescente entendam, objetivando registrar sua
história, incluindo, quando possível, a identificação dos pais e irmãos, bem como sua cidadania e a de
pais e irmãos.
Art. 11. A entrevista inicial realizada por membro da Defensoria Pública deve considerar:
I - Razões pela qual a criança ou o adolescente está desacompanhado ou separado;
II - Avaliação de vulnerabilidade, análise sobre a saúde física, psicossocial, material e
outras necessidades de proteção;
III - Informações sobre finalidades relacionadas à exploração sexual, adoção ilegal,
tráfico de pessoas, submissão a qualquer tipo de servidão ou situação análoga à de
escravo, ou remoção de órgãos;
IV - Informações disponíveis para determinar potencial necessidade de proteção
internacional, dentre outras:
a) fundado temor de perseguição por motivos de raça, etnia, religião,
nacionalidade, grupo social, em especial a questão de gênero, ou opiniões
políticas no país de nacionalidade da criança e adolescente separados ou
desacompanhados;
b) situação de agressão ou ocupação externa; dominação estrangeira;
acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública; e/ou violência
generalizada, com especial atenção à questão de identidade de gênero e
orientação sexual.
Art. 12. A Defensoria Pública da União será responsável pelos pedidos de regularização migratória,
solicitação de documentos e demais atos de proteção, como o preenchimento de “Formulário para análise
de proteção” (ANEXO I), bem como acompanhar a criança e adolescente desacompanhados ou separados
nos procedimentos subsequentes à sua identificação preliminar.
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§ 1º A Defensoria Pública da União, caso necessário, com base em mecanismos de cooperação,
poderá acionar representante de Defensoria Pública Estadual para atuar nos casos cujo tratamento é
disciplinado nesta Resolução.
Art. 13. Após a entrevista inicial com a criança e adolescente, o defensor público responsável pelos
pedidos de regularização migratória deverá realizar o preenchimento de “Formulário para análise de
proteção” (ANEXO I), indicando ainda a possibilidade de:
I - retorno à convivência familiar, conforme parâmetros de proteção integral e atenção ao
interesse superior da criança e do adolescente;
II - medida de proteção por reunião familiar;
III - proteção como vítima de tráfico de pessoas;
IV - outra medida de regularização migratória, ou proteção como refugiado ou apátrida;
conforme a legislação em vigor.
Parágrafo único. A criança e adolescente desacompanhados ou separados deverão ser consultados
sobre as possibilidades de residência e acolhimento, assegurado o seu protagonismo.
Art. 14. O defensor público federal que atuar no acompanhamento de criança e adolescente deverá
ser preferencialmente especializado na área de migração e refúgio, bem como na área de direitos humanos
e da criança e adolescente.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Conare, CNIg e Conanda promulgarão regramento específico para tratar de situações
envolvendo criança e adolescente desacompanhada ou separada, dentro de suas respectivas áreas de
atuação.
Art. 16. O Defensor Público da União terá competência também para representar, para fins de
apresentação de pedidos de regularização migratória, solicitação de documentos e demais atos de proteção
e garantia de direitos, as crianças e adolescentes desacompanhados ou separados que se encontrarem em
território de jurisdição brasileira, aplicando-se para essas hipóteses, no que couber, os termos desta
Resolução.
Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo aplicada a todas as crianças
e adolescentes de outras nacionalidades ou apátridas que se encontrem desacompanhados ou separados em
ponto de fronteira, independentemente de sua data de entrada no país.
FABIANA ARANTES CAMPOS GADELHA
Presidente do Conanda
ASTÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente do Conare
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do CNIg
CARLOS EDUARDO BARBOSA PAZ
Defensor Público-Geral Federal
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ANEXO I
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE PROTEÇÃO
I - Instruções
Antes de preencher o formulário, leia atentamente as instruções a seguir.
1) Deverá ser preenchido um formulário para cada criança e adolescente desacompanhado ou separado.
2) O preenchimento do presente formulário será realizado por Defensor Público, conforme expresso
pela Resolução Conjunta CONANDA/ CONARE/ CNIg / DPU.
3) É necessário o preenchimento de todas as perguntas. Nos casos em que a pergunta não se aplica ao
caso concreto ou a informação não esteja disponível, escreva NÃO APLICÁVEL ou não disponível.
Não deixe respostas em branco.
II - Dados do defensor público
Documento de identificação: _________________________
Cargo: __________________________________________
Órgão: __________________________________________
Endereço: __________________________________________
Cidade/UF: __________________________________________
Telefone: __________________________ E- mail: __________________________________
III - Dados da criança ou adolescente
A) Identificação da criança ou adolescente desacompanhado ou separado
Nome: __________________________________________
Data de Nascimento:___________ Gênero:______________
Nacionalidade: __________________________________________
País e cidade de nascimento: __________________________________________
Escolaridade: __________________________________________
Endereço no país de origem: __________________________________________
Endereço atual: __________________________________________
Telefone: _____________________ E-mail: ___________________
Fala o idioma português? __________________________________________
Outros idiomas que compreende: __________________________________________
Documento de viagem ou identificação: __________________________________________
Passaporte nº: __________________________________________
Outros documentos: __________________________________________
Filiação:__________________________________________
Nome da Mãe: __________________________________________
Residência da Mãe: __________________________________________
É viva? ( ) Sim( ) Não
Nome do Pai: __________________________________________
Residência do Pai: __________________________________________
É vivo? ( ) Sim( ) Não
B) Circunstâncias de entrada no Brasil:
Cidade de saída no país de origem: __________________________________________
Data: ___________________ Cidade de entrada no Brasil: ______________ Data: __________ Meio
de transporte: aéreo ( ) marítimo ( ) terrestre ( ) Detalhes: __________________________________
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Já foi reconhecido como refugiado em outro país? ( ) Sim ( ) Não Data em que foi reconhecido:
_______________ País em que foi reconhecido: _______________________
IV- Situação da criança ou adolescente
A) Como era sua vida em seu país de origem, antes de você se separar de sua família?
___________________________________________________________________________
B) Em que momento e por qual razão você deixou seu país e se separou de sua família?
___________________________________________________________________________
C) Alguma situação forçou você a sair do seu país de origem? ( ) Sim. Que situação?
_______________________________ ( ) Não
D) Alguém o ajudou a chegar até o Brasil? ( ) Sim. Quem? Onde se encontram essas pessoas no
momento? ___________________________________ ( ) Não
E) Você realizou a viagem acompanhado? ( ) Sim. Foi acompanhado por quem e como a conheceu?
(Em caso de familiar, indicar se possui documento que comprove o vínculo)
_____________________________________________ ( ) Não
F) Você entrou no Brasil sozinho? ( ) Sim ( ) Não. Com quem entrou no Brasil?
_____________________________________________________
G) Você tem intenção de permanecer no Brasil? ( ) Sim ( ) Não. Você tem a intenção de se deslocar a
outro país? Informe _______________________________
H) Você deseja retornar ao seu país? ( ) Sim. Por que o deixou?
______________________________________________
(
)
Não.
Por
que?
_____________________________________________________
I) Você tem medo de regressar ao seu país de origem? ( ) Sim. Que problemas você pode enfrentar
caso
tenha
que
retornar
ao
seu
país
neste
momento?
_____________________________________________________ ( ) Não
J) Tem parentes (irmãos, tios, primos e avós) no país de origem, ou em um terceiro país?
( ) Sim. Seus familiares têm conhecimento de sua saída do país?
_________________________________ ( ) Não
K) Tem parentes (pais, irmãos, tios, primos, avós) no Brasil? ( ) Sim. Especifique:
_______________________________ ( ) Não
L) Informações sobre os familiares que permaneceram no país de origem, ou terceiro país:
Nome do
Data de
Relação de parentesco com a
Endereço e/ou forma de
familiar
Nascimento
criança
contato
M) Grupo familiar que o acompanha no Brasil (esposo, filhos, pais e outros):
Nome do
Data de
Relação de parentesco com a
Endereço e/ou forma de
familiar
Nascimento
criança
contato

V - Medidas protetivas
Em caso de criança e adolescente já encaminhado para instituição de acolhimento, favor informar:
Instituição de acolhimento: __________________________________________
Endereço: __________________________________________
Responsável: __________________________________________
Vara da Infância e da Juventude: __________________________________________
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Em caso de criança e adolescente representado por responsável legal já designado (a) no Brasil, favor
informar:
Nome completo do responsável legal: __________________________________________
Documento: Tipo: ____________ Número: _____________
Data de nascimento: _____________ Gênero: ___________
Nacionalidade: ____________________________________
Endereço: ________________________________________
Parentesco: _______________________________________
VI - Avaliação preliminar da criança ou adolescente:
A) Avaliação de saúde mental (conduta): indique se a criança ou adolescente apresenta pensamento confuso
(ex: respostas frequentemente incoerentes ou contraditórias) / evidencia perda de contato com a realidade
(ex: seu comportamento parece estranho ou sem sentido)/ conduta estranha evidente (ex: hiperatividade,
impulsividade, comportamento hostil)/ ou risco de causar danos a outros ou a si mesmo (a).
___________________________________________________________________________
B) Avaliação física preliminar: sinalize se a criança ou adolescente apresenta sinais visíveis de trauma
físico ou deficiência física, queixa-se de dores ou doenças, quadro de deficiência motora etc.
___________________________________________________________________________
C) Avaliação de idade e maturidade (a avaliação de idade só deve ser realizada quando houver
significativas dúvidas sobre a idade da criança ou adolescente, tal como ausência de documentação, e não
deve levar em consideração apenas a aparência física, mas também a maturidade psicológica).
___________________________________________________________________________
VII - Indicadores
- Forçado a deixar o país de origem ( ) Sim ( ) Não
- Deseja permanecer no Brasil ( ) Sim ( ) Não
- Manifesta temor em retornar ao país de origem ( ) Sim ( ) Não
- Viaja acompanhado ( ) Sim ( ) Não
- Está comprovado vínculo ( ) Sim ( ) Não
A)Possíveis necessidades de proteção da criança ou adolescente:
( ) Retorno à convivência familiar, conforme parâmetros de proteção integral e atenção ao interesse superior
da criança e do adolescente;
( ) medida de proteção por reunião familiar;
( ) Proteção como vítima de tráfico de pessoas;
( ) Outra medida de regularização migratória, ou proteção como refugiado ou apátrida, conforme a
legislação em vigor. Informe _________________________________________.
VIII - Identificação do intérprete
Nome: __________________________________________
Documento de Identificação: ________________________
Endereço: _______________________________________
E-mail: ___________________________________________
Telefone: ________________________________________
______________, _____ de ______________ de ________.
________________________________
Assinatura da criança ou adolescente
________________________________
Assinatura do Defensor Público
________________________________
Assinatura do Intérprete
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ATOS INTERNACIONAIS

DECRETO Nº 50.215, DE 28 DE JANEIRO DE 1961
Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, concluída
em Genebra, em 28 de julho de 1951. (Alterado pelo Decreto nº 98.602,
de 1989)
PUBLICADO NO DOU de 30/01/1961, Página 838
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo nº 11, de 7 de julho de 1960, com
exclusão dos seus artigos 15 e 17, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, concluída em
Genebra a 28 de julho de 1951, e assinada pelo Brasil a 15 de julho de 1952; e tendo sido depositado
a 15 de novembro de 1960, junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, o Instrumento Brasileiro de
Ratificação da referida Convenção, com exclusão dos artigos citados, (Redação dada pelo Decreto nº
98.602, de 1989)
Decreta que a mencionada Convenção, apensa por cópia ao presente Decreto, seja, com exclusão dos
seus artigos 15 e 17, executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, e que, para os efeitos
da mesma, com relação ao Brasil, se aplique o disposto na Seção B.1 (b), do artigo 1º. (Redação dada
pelo Decreto nº 98.602, de 1989)
Brasília, em 28 de janeiro de 1961; 140º a Independência e 73º da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Horácio Lafer
Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados
Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o
Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução 429 (V) da Assembléia Geral das
Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950.
As Altas Partes Contratantes,
Considerando que a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembléia Geral, afirmaram o princípio de que os seres
humanos, sem distinção, devem gozar dos direitos do homem e das liberdades fundamentais,
Considerando que a Organização das Nações Unidas tem repetidamente manifestado sua profunda
preocupação pelos refugiados e que tem se esforçado por assegurar-lhes o exercício mais amplo
possível dos direitos do homem e das liberdades fundamentais,
Considerando que é desejável rever e codificar os acordos internacionais anteriores relativos ao
estatuto dos refugiados e estender a aplicação desses instrumentos e a proteção que eles oferecem por
meio de um novo acordo,
Considerando que da concessão do direito de asilo podem resultar encargos indevidamente pesados
para certos países e que a solução satisfatória para os problemas cujo alcance e natureza internacionais
a Organização das Nações Unidas reconheceu, não pode, portanto, ser obtida sem cooperação
internacional,
Exprimindo o desejo de que todos os Estados, reconhecendo o caráter social e humanitário do
problema dos refugiados, façam tudo o que esteja ao seu alcance para evitar que esse problema se torne
causa de tensão entre os Estados,
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Notando que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados tem a incumbência de zelar
para a aplicação das convenções internacionais que assegurem a proteção dos refugiados, e
reconhecendo que a coordenação efetiva das medidas tomadas para resolver este problema dependerá
da cooperação dos Estados com o Alto Comissário,
Convieram nas seguintes disposições:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Definição do termo “refugiado”
A. Para fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará a qualquer pessoa:
1) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 30 de junho de
1928, ou das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14
de setembro de 1939, ou ainda da Constituição da Organização Internacional dos Refugiados;
As decisões de inabilitação tomadas pela Organização Internacional dos Refugiados durante o período
do seu mandato não constituem obstáculo a que a qualidade de refugiado seja reconhecida a pessoas
que preencham as condições previstas no parágrafo 2º da presente seção;
2) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser
perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontrase fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da
proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade encontra-se fora do país no qual tinha sua
residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor,
não quer voltar a ele.
No caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a expressão "do país de sua nacionalidade"
se refere a cada um dos países dos quais ela é nacional. Uma pessoa que, sem razão válida fundada
sobre um temor justificado, não se houver valido da proteção de um dos países de que é nacional, não
será considerada privada da proteção do país de sua nacionalidade.
B. 1) Para os fins da presente Convenção, as palavras “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro
de 1951”, do art. 1º, seção A, poderão ser compreendidos no sentido de
a) “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa”; ou
b) “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa ou alhures”;
e cada Estado Contratante fará, no momento da assinatura, da ratificação ou da adesão, uma declaração
precisando o alcance que pretende dar a essa expressão do ponto de vista das obrigações assumidas
por ele em virtude da presente Convenção.
2) Qualquer Estado Contratante que adotou a fórmula a) poderá em qualquer momento estender as
suas obrigações adotando a fórmula b) por meio de uma notificação dirigida ao Secretário-Geral das
Nações Unidas.
C. Esta Convenção cessará, nos casos infra, de ser aplicável a qualquer pessoa compreendida nos
termos da seção A, retro:
1) se ela voltou a valer-se da proteção do país de que é nacional; ou
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2) se havendo perdido a nacionalidade, ela a recuperou voluntariamente; ou
3) se adquiriu nova nacionalidade e goza da proteção do país cuja nacionalidade adquiriu; ou
4) se voltou a estabelecer-se, voluntariamente, no país que abandonou ou fora do qual permaneceu
com medo de ser perseguido; ou
5) se por terem deixado de existir as circunstâncias em conseqüência das quais foi reconhecida como
refugiada, ela não pode mais continuar recusando a proteção do país de que é nacional;
Contanto, porém, que as disposições do presente parágrafo não se apliquem a um refugiado incluído
nos termos do parágrafo 1 da seção A do presente artigo, que pode invocar, para recusar a proteção do
país de que é nacional, razões imperiosas resultantes de perseguições anteriores;
6) tratando-se de pessoa que não tem nacionalidade, se por terem deixado de existir as circunstâncias
em consequência das quais foi reconhecida como refugiada, ela está em condições de voltar ao país no
qual tinha sua residência habitual;
Contanto, porém, que as disposições do presente parágrafo não se apliquem a um refugiado incluído
nos termos do parágrafo 1 da seção A do presente artigo, que pode invocar, para recusar voltar ao país
no qual tinha sua residência habitual, razões imperiosas resultantes de perseguições anteriores.
D. Esta Convenção não será aplicável às pessoas que atualmente se beneficiam de uma proteção ou
assistência de parte de um organismo ou de uma instituição das Nações Unidas, que não o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
Quando esta proteção ou assistência houver cessado, por qualquer razão, sem que a sorte dessas
pessoas tenha sido definitivamente resolvida de acordo com as resoluções a ela relativas, adotadas pela
Assembléia Geral das Nações Unidas, essas pessoas se beneficiarão de pleno direito do regime desta
Convenção.
E. Esta Convenção não será aplicável a uma pessoa considerada pelas autoridades competentes do país
no qual ela instalou sua residência como tendo os direitos e as obrigações relacionadas com a posse da
nacionalidade desse país.
F. As disposições desta Convenção não serão aplicáveis às pessoas a respeito das quais houver razões
sérias para se pensar que:
a) cometeram um crime contra a paz, um crime de guerra ou um crime contra a humanidade, no sentido
dado pelos instrumentos internacionais elaborados para prever tais crimes;
b) cometeram um crime grave de direito comum fora do país de refúgio antes de serem nele admitidas
como refugiados;
c) tornaram-se culpadas de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas.
Artigo 2º
Obrigações gerais
Todo refugiado tem deveres para com o país em que se encontra, os quais compreendem notadamente
a obrigação de respeitar as leis e regulamentos, assim como as medidas que visam a manutenção da
ordem pública.
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Artigo 3º
Não-discriminação
Os Estados Contratantes aplicarão as disposições desta Convenção aos refugiados sem discriminação
quanto à raça, à religião ou ao país de origem.
Artigo 4º
Religião
Os Estados Contratantes proporcionarão aos refugiados, em seu território, um tratamento pelo menos
tão favorável como o que é proporcionado aos nacionais no que concerne à liberdade de praticar sua
religião e no que concerne à liberdade de instrução religiosa dos seus filhos.
Artigo 5 º
Direitos conferidos independentemente desta Convenção nenhuma disposição desta Convenção
prejudicará os outros direitos e vantagens concedidos aos outros refugiados, independentemente desta
Convenção.
Artigo 6º
A expressão “nas mesmas circunstâncias”
Para os fins desta Convenção, a expressão “nas mesmas circunstâncias” significa que todas as
condições - em especial as que se referem à duração e às condições de permanência ou de residência que o interessado teria de preencher para poder exercer o direito em causa, se ele não fosse refugiado,
devem ser preenchidas por ele, com exceção das condições que, em razão da sua natureza, não podem
ser preenchidas por um refugiado.
Artigo 7º
Dispensa de reciprocidade
1. Ressalvadas as disposições mais favoráveis previstas por esta Convenção, um Estado Contratante
concederá aos refugiados o regime que concede aos estrangeiros em geral.
2. Após um prazo de residência de três anos, todos os refugiados se beneficiarão, no território dos
Estados Contratantes, da dispensa de reciprocidade legislativa.
3. Cada Estado Contratante continuará a conceder aos refugiados os direitos e vantagens de que já
gozavam, na ausência de reciprocidade, na data da entrada em vigor desta Convenção para o referido
Estado.
4. Os Estados Contratantes considerarão com benevolência a possibilidade de conceder aos refugiados,
na ausência de reciprocidade, direitos e vantagens outros além dos que eles gozam em virtude dos
parágrafos 2 e 3, assim como a possibilidade de conceder o benefício da dispensa de reciprocidade a
refugiados que não preencham as condições previstas nos parágrafos 2 e 3.
5. As disposições dos parágrafos 2 e 3, supra, aplicam-se assim às vantagens mencionadas nos artigos
13, 18, 19, 21 e 22 desta Convenção, como aos direitos e vantagens que não são previstos pela mesma.
Artigo 8º
Dispensa de medidas excepcionais
No que concerne às medidas excepcionais que podem ser tomadas contra a pessoa, bens ou interesses
dos nacionais de um Estado, os Estados Contratantes não aplicarão tais medidas a um refugiado que
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seja formalmente nacional do referido Estado unicamente em razão da sua nacionalidade. Os Estados
Contratantes que, pela sua legislação, não podem aplicar o dispositivo geral consagrado neste artigo
concederão, nos casos apropriados, dispensas em favor de tais refugiados.
Artigo 9º
Medidas provisórias
Nenhuma das disposições da presente Convenção tem por efeito impedir um Estado Contratante, em
tempo de guerra ou em outras circunstâncias graves e excepcionais, de tomar provisoriamente, a
propósito de uma determinada pessoa, as medidas que este Estado julgar indispensáveis à segurança
nacional, até que o referido Estado determine que essa pessoa é efetivamente um refugiado e que a
continuação de tais medidas é necessária a seu propósito no interesse da segurança nacional.
Artigo 10
Continuidade de residência
1. No caso de um refugiado que foi deportado no curso da Segunda Guerra Mundial, transportado para
o território de um dos Estados Contratantes e aí resida, a duração dessa permanência forçada será
considerada residência regular nesse território.
2. No caso de um refugiado que foi deportado do território de um Estado Contratante no curso da
Segunda Guerra Mundial e para ele voltou antes da entrada em vigor desta Convenção para aí
estabelecer sua residência, o período que precedeu e o que se seguiu a essa deportação serão
considerados, para todos os fins para os quais é necessária uma residência ininterrupta, como
constituindo apenas um período ininterrupto.
Artigo 11
Marínheiros refugiados
No caso de refugiados regularmente empregados como membros da tripulação a bordo de um navio
que hasteie pavilhão de um Estado Contratante, este Estado examinará com benevolência a
possibilidade de autorizar os referidos refugiados a se estabelecerem no seu território e entregar-lhes
documentos de viagem ou de os admitir a título temporário no seu território, a fim, notadamente, de
facilitar sua fixação em outro país.
Capítulo II
SITUAÇÃO JURÍDICA
Artigo 12
Estatuto pessoal
1. O estatuto pessoal de um refugiado será regido pela lei do país de seu domicílio, ou, na falta de
domicílio, pela lei do país de sua residência.
2. Os direitos adquiridos anteriormente pelo refugiado e decorrentes do estatuto pessoal, e
principalmente os que resultam do casamento, serão respeitados por um Estado Contratante,
ressalvado, sendo o caso, o cumprimento das formalidades previstas pela legislação do referido Estado,
entendendo-se, todavia, que o direito em causa deve ser dos que seriam reconhecidos pela legislação
do referido Estado se o interessado não houvesse se tornado refugiado.
Artigo 13
Propriedade móvel e imóvel
Os Estados Contratantes concederão a um refugiado um tratamento tão favorável quanto possível, e
de qualquer maneira um tratamento que não seja menos favorável do que o que é concedido, nas
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mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral, no que concerne à aquisição de propriedade móvel
ou imóvel e a outros direitos a ela referentes, ao aluguel e aos outros contratos relativos a propriedade
móvel ou imóvel.
Artigo 14
Propriedade intelectual e industrial
Em matéria de proteção da propriedade industrial, especialmente de invenções, desenhos, modelos,
marcas de fábrica, nome comercial, e em matéria de proteção da propriedade literária, artística e
científica, um refugiado se beneficiará, no país em que tem sua residência habitual, da proteção que é
conferida aos nacionais do referido país. No território de qualquer um dos outros Estados Contratantes,
ele se beneficiará da proteção dada no referido território aos nacionais do país no qual tem sua
residência habitual.
Artigo 15
Direitos de associação
Os Estados Contratantes concederão aos refugiados que residem regularmente em seu território, no
que concerne às associações sem fins políticos nem lucrativos e aos sindicatos profissionais, o
tratamento mais favorável concedido aos nacionais de um país estrangeiro, nas mesmas circunstâncias.
Artigo 16
Direito de propugnar em juízo
1. Qualquer refugiado terá, no território dos Estados Contratantes, livre e fácil acesso aos tribunais.
2. No Estado Contratante em que tem sua residência habitual, qualquer refugiado gozará do mesmo
tratamento que um nacional, no que concerne ao acesso aos tribunais, inclusive a assistência judiciária
e a isenção de cautio judicatum solvi.
3. Nos Estados Contratantes outros que não aquele em que tem sua residência habitual, e no que
concerne às questões mencionadas no parágrafo 2, qualquer refugiado gozará do mesmo tratamento
que um nacional do país no qual tem sua residência habitual.
Capítulo III
EMPREGOS REMUNERADOS
Artigo 17
Profissões assalariadas
1. Os Estados Contratantes darão a todo refugiado que resida regularmente no seu território o
tratamento mais favorável dado, nas mesmas circunstâncias, aos nacionais de um país estrangeiro no
que concerne ao exercício de uma atividade profissional assalariada.
2. Em qualquer caso, as medidas restritivas impostas aos estrangeiros ou ao emprego de estrangeiros
para a proteção do mercado nacional do trabalho não serão aplicáveis aos refugiados que já estavam
dispensados na data da entrada em vigor desta Convenção pelo Estado Contratante interessado, ou que
preencham uma das seguintes condições:
a) contar três anos de residência no país;
b) ter por cônjuge uma pessoa que possua a nacionalidade do país de residência. Um refugiado não
poderá invocar o benefício desta disposição no caso de haver abandonado o cônjuge;
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c) ter um ou vários filhos que possuam a nacionalidade do país de residência.
3. Os Estados Contratantes considerarão com benevolência a adoção de medidas tendentes a assimilar
os direitos de todos os refugiados no que concerne ao exercício das profissões assalariadas aos dos
seus nacionais, e em particular para os refugiados que entraram no seu território em virtude de um
programa de recrutamento de mão-de-obra ou de um plano de imigração.
Artigo 18
Profissões não assalariadas
Os Estados Contratantes darão aos refugiados que se encontrem regularmente no seu território
tratamento tão favorável quanto possível e, em todo caso, tratamento não menos favorável do que
aquele que é dado, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral, no que concerne ao exercício
de uma profissão não assalariada na agricultura, na indústria, no artesanato e no comércio, bem como
à instalação de firmas comerciais e industriais.
Artigo 19
Profissões liberais
1. Cada Estado Contratante dará aos refugiados que residam regularmente no seu território e sejam
titulares de diplomas reconhecidos pelas autoridades competentes do referido Estado e que desejam
exercer uma profissão liberal, tratamento tão favorável quanto possível, e, em todo caso, tratamento
não menos favorável do que aquele que é dado, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral.
2. Os Estados Contratantes farão tudo o que estiver ao seu alcance, conforme as suas leis e
constituições, para assegurar a instalação de tais refugiados em territórios outros que não o território
metropolitano, de cujas relações internacionais sejam responsáveis.
Capítulo IV
BEM-ESTAR
Artigo 20
Racionamento
No caso de existir um sistema de racionamento ao qual esteja submetido o conjunto da população, que
regule a repartição geral dos produtos de que há escassez, os refugiados serão tratados como os
nacionais.
Artigo 21
Alojamento
No que concerne ao alojamento, os Estados Contratantes darão, na medida em que esta questão seja
regulada por leis ou regulamentos ou seja submetida ao controle das autoridades públicas, aos
refugiados que residam regularmente no seu território, tratamento tão favorável quanto possível e, em
todo caso, tratamento não menos favorável do que aquele que é dado, nas mesmas circunstâncias, aos
estrangeiros em geral.
Artigo 22
Educação pública
1. Os Estados Contratantes darão aos refugiados o mesmo tratamento que é dado aos nacionais no que
concerne ao ensino primário.
2. Os Estados Contratantes darão aos refugiados um tratamento tão favorável quanto possível, e em
todo caso não menos favorável do que aquele que é dado aos estrangeiros em geral, nas mesmas
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circunstâncias, no que concerne aos graus de ensino superiores ao primário, em particular no que diz
respeito ao acesso aos estudos, ao reconhecimento de certificados de estudos, de diplomas e títulos
universitários estrangeiros, à isenção de emolumentos alfandegários e taxas e à concessão de bolsas
de estudos.
Artigo 23
Assistência pública
Os Estados Contratantes darão aos refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo
tratamento em matéria de assistência e de socorros públicos que é dado aos seus nacionais.
Artigo 24
Legislação do trabalho e previdência social
1. Os Estados Contratantes darão aos refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo
tratamento dado aos nacionais quanto aos seguintes pontos:
a) Na medida em que estas questões são regulamentadas pela legislação ou dependem das autoridades
administrativas: remuneração, inclusive abonos familiares quando os mesmos integrarem a
remuneração; duração do trabalho; horas suplementares; férias pagas; restrições ao trabalho
doméstico; idade mínima para o emprego; aprendizado e formação profissional; trabalho das mulheres
e dos adolescentes, e gozo das vantagens proporcionadas pelas convenções coletivas.
b) Previdência social (as disposições legais relativas aos acidentes do trabalho, às moléstias
profissionais, à maternidade, à doença, à invalidez, à velhice, à morte, ao desemprego, aos encargos
de família, bem como a qualquer outro risco que, conforme a legislação nacional, esteja previsto no
sistema de previdência social), observadas as seguintes limitações:
I) existência de medidas apropriadas visando a manutenção dos direitos adquiridos e dos direitos em
curso de aquisição;
II) disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país de residência concernentes a
benefícios ou a frações de benefícios pagáveis exclusivamente por fundos públicos, bem como a
pensões pagas a pessoas que não preenchem as condições de contribuição exigidas para a concessão
de uma pensão normal.
2. Os direitos a um benefício decorrentes da morte de um refugiado em virtude de acidente de trabalho
ou de doença profissional não serão afetados pelo fato do beneficiário residir fora do território do
Estado Contratante.
3. Os Estados Contratantes estenderão aos refugiados o benefício dos acordos que concluíram ou
vierem a concluir entre si, relativamente à manutenção dos direitos adquiridos ou em curso de
aquisição em matéria de previdência social, contanto que os refugiados preencham as condições
previstas para os nacionais dos países signatários dos acordos em questão.
4. Os Estados Contratantes examinarão com benevolência a possibilidade de estender, na medida do
possível, aos refugiados, o benefício de acordos semelhantes que estão ou estarão em vigor entre esses
Estados Contratantes e Estados não-contratantes.
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Capítulo V
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Artigo 25
Assistência administrativa
1. Quando o exercício de um direito por parte de um refugiado normalmente exigir a assistência de
autoridades estrangeiras às quais ele não pode recorrer, os Estados Contratantes em cujo território
reside providenciarão para que essa assistência lhe seja dada, quer pelas suas próprias autoridades,
quer por uma autoridade internacional.
2. A ou as autoridades mencionadas no parágrafo 1 entregarão ou farão entregar, sob seu controle, aos
refugiados, os documentos ou certificados que normalmente seriam entregues a um estrangeiro pelas
suas autoridades nacionais ou por seu intermédio.
3. Os documentos ou certificados assim entregues substituirão os documentos oficiais entregues a
estrangeiros pelas suas autoridades nacionais ou por seu intermédio, e terão fé pública até prova em
contrário.
4. Ressalvadas as exceções que possam ser admitidas em favor dos indigentes, os serviços
mencionados no presente artigo poderão ser cobrados; mas estas cobranças serão moderadas e de
acordo com o valor que se cobrar dos nacionais por serviços análogos.
5. As disposições deste artigo em nada afetarão os artigos 27 e 28.
Artigo 26
Liberdade de movimento
Cada Estado Contratante dará aos refugiados que se encontrem no seu território o direito de nele
escolher o local de sua residência e de nele circular livremente, com as reservas instituídas pela
regulamentação aplicável aos estrangeiros em geral nas mesmas circunstâncias.
Artigo 27
Papéis de identidade
Os Estados Contratantes entregarão documentos de identidade a qualquer refugiado que se encontre
no seu território e que não possua documento de viagem válido.
Artigo 28
Documentos de viagem
1. Os Estados Contratantes entregarão aos refugiados que residam regularmente no seu território
documentos de viagem destinados a permitir-lhes viajar fora desse território, a menos que a isto se
oponham razões imperiosas de segurança nacional ou de ordem pública; as disposições do Anexo a
esta Convenção se aplicarão a esses documentos. Os Estados Contratantes poderão entregar tal
documento de viagem a qualquer outro refugiado que se encontre no seu território; darão atenção
especial aos casos de refugiados que se encontrem no seu território e que não estejam em condições
de obter um documento de viagem do país onde residem regularmente.
2. Os documentos de viagem entregues nos termos de acordos internacionais anteriores serão
reconhecidos pelos Estados Contratantes e tratados como se houvessem sido entregues aos refugiados
em virtude do presente artigo.
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Artigo 29
Despesas fiscais
1. Os Estados Contratantes não submeterão os refugiados a emolumentos alfandegários, taxas e
impostos de qualquer espécie, além ou mais elevados do que aqueles que são ou serão cobrados dos
seus nacionais em situações análogas.
2. As disposições do parágrafo anterior não impedem a aplicação aos refugiados das disposições de
leis e regulamentos concernentes às taxas relativas à expedição de documentos administrativos para
os estrangeiros, inclusive papéis de identidade.
Artigo 30
Transferência de bens
1. Cada Estado Contratante permitirá aos refugiados, conforme as leis e regulamentos do seu país,
transferir os bens que trouxeram para o seu território para o território de um outro país, no qual foram
admitidos, a fim de nele se reinstalarem.
2. Cada Estado Contratante considerará com benevolência os pedidos apresentados pelos refugiados
que desejarem obter autorização para transferir todos os outros bens necessários a sua reinstalação em
um outro país, onde foram admitidos, a fim de nele se reinstalarem.
Artigo 31
Refugiados em situação irregular no país de refúgio
1. Os Estados Contratantes não aplicarão sanções penais aos refugiados que, chegando diretamente de
território no qual sua vida ou sua liberdade estava ameaçada, no sentido previsto pelo art. 1º,
encontrem-se no seu território sem autorização, contanto que apresentem-se sem demora às
autoridades e exponham-lhes razões aceitáveis para a sua entrada ou presença irregulares.
2. Os Estados Contratantes não aplicarão aos deslocamentos de tais refugiados outras restrições que
não as necessárias; essas restrições serão aplicadas somente enquanto o estatuto desses refugiados no
país de refúgio não houver sido regularizado ou eles não houverem obtido admissão em outro país. À
vista desta última admissão, os Estados Contratantes concederão a esses refugiados um prazo razoável,
assim como todas as facilidades necessárias.
Artigo 32
Expulsão
1. Os Estados Contratantes não expulsarão um refugiado que esteja regularmente no seu território,
senão por motivos de segurança nacional ou de ordem pública.
2. A expulsão desse refugiado somente ocorrerá em consequência de decisão judicial proferida em
processo legal. A não ser que a isso se oponham razões imperiosas de segurança nacional, o refugiado
deverá ter permissão de apresentar provas em seu favor, de interpor recurso e de se fazer representar
para esse fim perante uma autoridade competente ou perante uma ou várias pessoas especialmente
designadas pela autoridade competente.
3. Os Estados Contratantes concederão a tal refugiado um prazo razoável para ele obter admissão legal
em um outro país. Os Estados Contratantes podem aplicar, durante esse prazo, a medida de ordem
interna que julgarem oportuna.
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Artigo 33
Proibição de expulsão ou de rechaço
1. Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de forma alguma, um refugiado para as
fronteiras dos territórios em que sua vida ou liberdade seja ameaçada em decorrência da sua raça,
religião, nacionalidade, grupo social a que pertença ou opiniões políticas.
2. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado por um refugiado que por
motivos sérios seja considerado um perigo à segurança do país no qual ele se encontre ou que, tendo
sido condenado definitivamente por um crime ou delito particularmente grave, constitua ameaça para
a comunidade do referido país.
Artigo 34
Naturalização
Os Estados Contratantes facilitarão, na medida do possível, a assimilação e a naturalização dos
refugiados. Esforçar-se-ão, em especial, para acelerar o processo de naturalização e reduzir, também
na medida do possível, as taxas e despesas desse processo.
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES EXECUTÓRIAS E TRANSITÓRIAS
Artigo 35
Cooperação das autoridades nacionais com as Nações Unidas
1. Os Estados Contratantes comprometem-se a cooperar com o Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados, ou qualquer outra instituição das Nações Unidas que lhe suceda, no exercício das
suas funções e em particular para facilitar a sua tarefa de supervisionar a aplicação das disposições
desta Convenção.
2. A fim de permitir ao Alto Comissariado ou a qualquer outra instituição das Nações Unidas que lhe
suceda apresentar relatório aos órgãos competentes das Nações Unidas, os Estados Contratantes se
comprometem a fornecer-lhes, pela forma apropriada, as informações e os dados estatísticos
solicitados relativos:
a) ao estatuto dos refugiados,
b) à execução desta Convenção, e
c) às leis, regulamentos e decretos que estão ou entrarão em vigor no que concerne aos refugiados.
Artigo 36
Informações sobre as leis e regulamentos nacionais
Os Estados Contratantes comunicarão ao Secretário-Geral das Nações Unidas o texto das leis e dos
regulamentos que promulguem para assegurar a aplicação desta Convenção.
Artigo 37
Relações com as convenções anteriores
Sem prejuízo das disposições constantes no parágrafo 2 do artigo 28, esta Convenção substitui, entre
as Partes na Convenção, os acordos de 5 de julho de 1922, 31 de maio de 1924, 12 de maio de 1926,
30 de julho de 1928 e 30 de julho de 1935, bem como as Convenções de 28 de outubro de 1933, 10 de
fevereiro de 1938, o Protocolo de 14 de setembro de 1939 e o Acordo de 15 de outubro de 1946.
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Capítulo VII
CLÁUSULAS FINAIS
Artigo 38
Solução dos dissídios
Qualquer controvérsia entre as Partes nesta Convenção relativa a sua interpretação ou a sua aplicação,
que não possa ser resolvida por outros meios, será submetida à Corte Internacional de Justiça, a pedido
de uma das Partes na controvérsia.
Artigo 39
Assinatura, ratificação e adesão
1. Esta Convenção ficará aberta à assinatura em Genebra a 28 de julho de 1951 e, após esta data,
depositada em poder do Secretário-Geral das Nações Unidas. Ficará aberta à assinatura no Escritório
Europeu das Nações Unidas de 28 de julho a 31 de agosto de 1951, e depois será reaberta à assinatura
na sede da Organização das Nações Unidas, de 17 de setembro de 1951 a 31 de dezembro de 1952.
2. Esta Convenção ficará aberta à assinatura de todos os Estados membros da Organização das Nações
Unidas, bem como de qualquer outro Estado não-membro convidado para a Conferência de
Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e dos Apátridas, ou de qualquer Estado ao qual a
Assembléia Geral haja dirigido convite para assinar. Deverá ser ratificada e os instrumentos de
ratificação ficarão depositados em poder do Secretário-Geral das Nações Unidas.
3. Os Estados mencionados no parágrafo 2 do presente artigo poderão aderir a esta Convenção a partir
de 28 de julho de 1951. A adesão será feita mediante instrumento próprio que ficará depositado em
poder do Secretário-Geral das Nações Unidas.
Artigo 40
Cláusula de aplicação territorial
1. Qualquer Estado poderá, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, declarar que esta
Convenção se estenderá ao conjunto dos territórios que representa no plano internacional, ou a um ou
vários dentre eles. Tal declaração produzirá efeitos no momento da entrada em vigor da Convenção
para o referido Estado.
2. A qualquer momento posterior a extensão poderá ser feita através de notificação dirigida ao
Secretário-Geral das Nações Unidas, e produzirá efeitos a partir do nonagésimo dia seguinte à data na
qual o Secretário-Geral das Nações Unidas houver recebido a notificação ou na data de entrada em
vigor da Convenção para o referido Estado, se esta última data for posterior.
3. No que concerne aos territórios aos quais esta Convenção não se aplique na data da assinatura,
ratificação ou adesão, cada Estado interessado examinará a possibilidade de tomar, logo que possível,
todas as medidas necessárias a fim de estender a aplicação desta Convenção aos referidos territórios,
ressalvado, sendo necessário por motivos constitucionais, o consentimento do governo de tais
territórios.
Artigo 41
Cláusula federal
No caso de um Estado federal ou não-unitário, aplicar-se-ão as seguintes disposições:
a) No que concerne aos artigos desta Convenção cuja execução dependa da ação legislativa do poder
legislativo federal, as obrigações do governo federal serão, nesta medida, as mesmas que as das partes
que não são Estados federais.
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b) No que concerne aos artigos desta Convenção cuja aplicação depende da ação legislativa de cada
um dos Estados, províncias ou municípios constitutivos, que não são, em virtude do sistema
constitucional da federação, obrigados a tomar medidas legislativas, o governo federal clevará, o mais
cedo possível, e com o seu parecer favorável, os referidos artigos ao conhecimento das autoridades
competentes dos Estados, províncias ou municípios.
c) Um Estado federal Parte nesta Convenção fornecerá, mediante solicitação de qualquer outro Estado
Contratante que lhe haja sido transmitida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, uma exposição
sobre a legislação e as práticas em vigor na federação e em suas unidades constitutivas, no que
concerne a qualquer disposição da Convenção, indicando em que medida, por uma ação legislativa ou
de outra natureza, tornou-se efetiva a referida disposição.
Artigo 42
Reservas
1. No momento da assinatura, da ratificação ou da adesão, qualquer Estado poderá formular reservas
aos artigos da Convenção, que não os artigos 1, 3, 4, 16 (1), 33 e 36 a 46 inclusive.
2. Qualquer Estado Contratante que haja formulado uma reserva conforme o parágrafo 1 desse artigo,
poderá retirá-la a qualquer momento mediante comunicação com esse fim dirigida ao Secretário-Geral
das Nações Unidas.
Artigo 43
Entrada em vigor
1. Esta Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à data do depósito do sexto
instrumento de ratificação ou de adesão.
2. Para cada um dos Estados que ratificarem a Convenção ou a ela aderirem depois do depósito do
sexto instrumento de ratificação ou de adesão, ela entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à data
do depósito feito por esse Estado do seu instrumento de ratificação ou de adesão.
Artigo 44
Denúncia
1. Qualquer Estado Contratante poderá denunciar a Convenção a qualquer momento por notificação
dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
2. A denúncia entrará em vigor para o Estado interessado um ano depois da data em que tiver sido
recebida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas.
3. Qualquer Estado que houver feito uma declaração ou notificação conforme o artigo 40, poderá
notificar ulteriormente ao Secretário-Geral das Nações Unidas que a Convenção cessará de se aplicar
a todo o território designado na notificação. A Convenção cessará, então, de se aplicar ao território em
questão, um ano depois da data na qual o Secretário-Geral houver recebido essa notificação.
Artigo 45
Revisão
1. Qualquer Estado Contratante poderá, a qualquer tempo, por uma notificação dirigida ao SecretárioGeral das Nações Unidas, pedir a revisão desta Convenção.
2. A Assembléia Geral das Nações Unidas recomendará as medidas a serem tomadas, se for o caso, a
propósito de tal pedido.
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Artigo 46
Notificações pelo Secretário-Geral das Nações Unidas
O Secretário-Geral das Nações Unidas comunicará a todos os Estados membros das Nações Unidas e
aos Estados não-membros mencionados no artigo 39:
a) as declarações e as notificações mencionadas na seção B do artigo 1;
b) as assinaturas, ratificações e adesões mencionadas no artigo 39;
c) as declarações e as notificações mencionadas no artigo 40;
d) as reservas formuladas ou retiradas mencionadas no artigo 42;
e) a data na qual esta Convenção entrará em vigor, de acordo com o artigo 43;
f) as denúncias e as notificações mencionadas no artigo 44;
g) os pedidos de revisão mencionados no artigo 45.
Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados, assinaram, em nome de seus respectivos
Governos, a presente Convenção.

487

DECRETO Nº 70.946, DE 7 DE AGOSTO DE 1972
Promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados.
PUBLICADO NO DOU de 08/08/1972
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo nº 93, de 30
de Novembro de 1971, o Protocolo sobre Estatuto dos Refugiados, concluídos em Nova York, a 31 de
Janeiro de 1967;
Havendo sido depositado, pelo Brasil, um Instrumento de Adesão Junto ao Secretariado das Nações
Unidas em 7 de abril de 1972;
E havendo o referido Protocolo, em conformidade com o seu artigo VIII, parágrafo 2, entrado em
vigor, para o Brasil, a 7 de abril de 1972.
Decreta que o Protocolo, apenso por cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Brasília, 7 de Agosto de 1972; 151º da Independência e 84º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Gibson Barboza
PROTOCOLO SOBRE O ESTATUTO DOS REFUGIADOS
O Estados partes no presente protocolo,
Considerando que a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados assinada em Genebra, a 28 de julho
de 1951 (doravante denominada Convenção), só se aplica às pessoas que se tornaram refugiados em
decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951.
Considerando que surgiram novas categorias de refugiados desde que a Convenção dói adotada e que,
por isso, os citados refugiados não podem beneficiar-se da Convenção,
Considerando a conveniência de que o mesmo Estatuto se aplique a todos os refugiados compreendidos
na definição dada na Convenção, independentemente da data-limite de 1º de janeiro de 1951,
Convierem no seguinte:
ARTIGO I
Disposição Geral
1. Os Estados partes no presente Protocolo comprometer-se-ão a aplicar os artigos 2 a 34 inclusive da
Convenção aos refugiados, definidos a seguir.
2. Para os fins do presente Protocolo o termo “refugiados” salvo no que diz respeito à aplicação do
parágrafo 3 do presente artigo, significa qualquer pessoa que se enquadre na definição dada no artigo
primeiro da Convenção, como se as palavras “em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de
1º de janeiro de 1951 e...” e as palavras “como conseqüência de tais acontecimentos” não figurassem
no parágrafo 2 da seção A do artigo primeiro.
3. O presente Protocolo será aplicado pelos Estados partes sem nenhuma limitação geográfica;
entretanto, as declarações já feitas em virtude da alínea a do parágrafo 1º da seção B do artigo primeiro
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da Convenção aplicar-se-ão também, no regime do presente Protocolo, a menos que as obrigações do
Estado declarante tenham sido ampliados e conformidade com o parágrafo 2 da seção B do artigo
primeiro da Convenção.
ARTIGO II
Cooperação das autoridades nacionais com as Nações Unidas
1. Os Estados Partes no presente Protocolo comprometem-se a cooperar com o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados ou qualquer outra instituição das Nações Unidas que lhe suceder,
no exercício de suas funções e, especialmente, a facilitar seu trabalho de observar a aplicação das
disposições do presente Protocolo.
2. A fim de permitir ao Alto Comissariado, ou a toda outra instituição das Nações Unidas que lhe
suceder, apresentar relatórios aos órgãos competentes das Nações Unidas, os Estados partes no
presente Protocolo comprometem-se a fornecer-lhe, na forma apropriada, as informações e os dados
estatísticos solicitados sobre:
a) o estatuto dos refugiados;
b) a execução do presente Protocolo.
c) as leis, os regulamentos e os decretos que estão ou entrarão em vigor no que concerne os refugiados.
ARTIGO III
Informações relativas às Leis e Regulamentos Nacionais
Os Estados partes no presente Protocolo comunicarão ao Secretário Geral da Organização das Nações
Unidas o texto das leis e dos regulamentos que promulgarem para assegurar a aplicação do presente
Protocolo.
ARTIGO IV
Solução das Controvérsias
Toda controvérsia entre as partes no presente Protocolo relativa à sua interpretação e à sua aplicação,
que não for resolvida por outros meios, será submetida à Corte Internacional de Justiça a pedido de
uma das partes na controvérsia.
ARTIGO V
Adesão
O presente Protocolo ficará aberto à adesão de todos os Estados partes na Convenção e qualquer outro
Estado Membro da Organização das Nações Unidas ou membro de uma de suas Agências
Especializadas ou de outro Estado ao qual a Assembléia Geral endereçar um convite para aderir ao
Protocolo. A adesão far-se-á pelo depósito de um instrumento de adesão junto ao Secretário Geral da
Organização das Nações Unidas.
ARTIGO VI
Cláusula Federal
No caso de um Estado Federal ou não-unitário, as seguintes disposições serão aplicadas:
a) No que diz respeito aos artigos da Convenção que devam ser aplicados de conformidade com o
parágrafo 1º do artigo primeiro do presente Protocolo e cuja execução depender da ação legislativa do
poder legislativo federal, as obrigações do governo federal serão, nesta medida, as mesmas que aquelas
dos Estados partes que não forem Estados federais.
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b) No que diz respeito aos artigos da Convenção que devam ser aplicados de conformidade com o
parágrafo 1º do artigo primeiro do presente Protocolo e cuja aplicação depender da ação legislativa de
cada um dos Estados, províncias, ou municípios constitutivos, que não forem, por causa do sistema
constitucional da federação, obrigados a adotar medidas legislativas, o governo federal levará, o mais
cedo possível e com sua opinião favorável, os referidos artigos aos conhecimento das autoridades
competentes dos Estados, províncias ou municípios.
c) Um Estado federal parte no presente Protocolo comunicará, a pedido de qualquer outro Estado parte
no presente Protocolo que lhe for transmitido pelo Secretário Geral da Organização das Nações Unidas,
uma exposição de sua legislação e as práticas em vigor na federação e suas unidades constitutivas no
que diz respeitos a qualquer disposição da Convenção a ser aplicada de conformidade com o disposto
no parágrafo 1º do artigo primeiro do presente Protocolo indicando em que medida, por ação legislativa
ou de outra espécie foi efetivada tal disposição.
ARTIGO VII
Reservas e Declarações
1. No momento de sua adesão, todo Estado poderá formular reservas ao artigo IV do presente Protocolo
e a respeito da aplicação, em virtude do artigo primeiro do presente Protocolo, de quaisquer disposições
da Convenção, com exceção dos artigos 1º, 3º, 4º, 16(1) e 33, desde que, no caso de um Estado parte
na Convenção, as reservas feitas, em virtude do presente artigo, não se estendam aos refugiados aos
quais se aplica a Convenção.
2. As reservas feitas por Estados partes na Convenção, de conformidade com o artigo 42 da referida
Convenção, aplicar-se-ão, a não ser que sejam retiradas, as suas obrigações decorrentes do presente
Protocolo.
3. Todo Estado que formular uma reserva em virtude do parágrafo 1º do presente artigo poderá retirála a qualquer momento por uma comunicação endereçada com este objetivo ao Secretário Geral da
Organização das Nações Unidas.
4. As declarações feitas em virtude dos parágrafos 1 e 2 do artigo 40 da Convenção por um Estado
parte nesta Convenção, e que aderir ao presente Protocolo, serão consideradas aplicáveis a este
Protocolo, a menos que, no momento da adesão, uma notificação contrária for endereçada ao Secretário
Geral da Organização das Nações Unidas. As disposições dos parágrafos 2 e 3 do artigo 40 e do
parágrafo 3 do artigo 44 da Convenção serão consideradas aplicáveis mutatis mutandis ao presente
Protocolo.
ARTIGO VIII
Entrada em vigor
1. O presente Protocolo entrará em vigor na data do depósito do sexto instrumento da adesão.
2. Para cada um dos Estados que aderir ao Protocolo após o depósito do sexto instrumento de adesão,
o Protocolo entrará em vigor na data em que esse Estado depositar seu instrumento de adesão.
ARTIGO IX
Denúncia
1. Todo Estado parte no presente Protocolo poderá denunciá-lo, a qualquer momento, mediante uma
notificação endereçada ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas.
2. A denúncia surtirá efeito, para o Estado parte em questão, um ano após a data em que for recebida
pelo Secretário Geral da Organização das Nações Unidas.
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ARTIVO X
Notificações pelo Secretário Geral da Organização das Nações
O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas notificará a todos os Estados referidos no artigo
V as datas da entrada em vigor, de adesão, de depósito e de retirada de reservas, de denúncia e de
declarações e notificações pertinentes ao presente Protocolo.
ARTIGO XI
Depósito do Protocolo no arquivos do Secretário da Organização das Nações Unidas
Um exemplar do presente Protocolo, cujo texto em língua chinesa, espanhola, francesa, inglesa e russa
fazem igualmente fé, assinado pelo Presidente da Assembléia Geral e pelo Secretário Geral da
Organização das Nações Unidas, será depositado nos arquivos do Secretário da Organização. O
Secretário Geral remeterá copias autenticadas do Protocolo a todos os Estados Membros da
Organização das N ações Unidas e aos outros Estados referidos no artigo V.
De conformidade com o artigo XI do Protocolo, apusemos nossa assinatura, a trinta e um de janeiro
de mil novecentos e sessenta e sete. - A. R. Pazhwak, Presidente da Assembléia Geral das Nações
Unidas. -U. Thant, Secretário Geral das Nações Unidas.
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DECLARAÇÃO DE CARTAGENA1
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
I
Recordando as conclusões e recomendações adotadas pelo Colóquio realizado no México sobre Asilo
e Proteção Internacional de Refugiados na América Latina, que estabeleceu importantes critérios para
a análise e consideração desta matéria;
Reconhecendo que a situação na América Central, no que concerne aos refugiados, tem evoluído nestes
últimos anos, de tal forma que tem adquirido novas dimensões que requerem uma especial
consideração;
Apreciando os generosos esforços que os países receptores de refugiados da América Central têm
realizado, não obstante as enormes dificuldades que têm enfrentado, particularmente perante a crise
econômica atual;
Destacando o admirável trabalho humanitário e apolítico desempenhado pelo ACNUR nos países da
América Central, México e Panamá, em conformidade com o estabelecido na Convenção das Nações
Unidas de 1951 e no Protocolo de 1967, bem como na Resolução 428 (V) da Assembléia Geral das
Nações Unidas, em virtude da qual, o mandato do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados se aplica a todos os Estados, sejam ou não partes da mencionada Convenção e/ou
Protocolo;
Tendo igualmente presente o trabalho efetuado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos no
que concerne à proteção dos direitos dos refugiados no continente;
Apoiando decididamente os esforços do Grupo Contadora para solucionar de modo efetivo e
duradouro o problema dos refugiados na América Central, que constituem um avanço significativo na
negociação de acordos operativos a favor da paz na região;
Expressando a sua convicção de que muitos dos problemas jurídicos e humanitários que têm surgido
na região da América Central, México e Canadá, no que se refere aos refugiados, só podem ser
encarados tendo em consideração a necessária coordenação e harmonização entre os sistemas
universais, regionais e os esforços nacionais.
II
Tendo tomado conhecimento, com apreço, dos compromissos em matéria de refugiados incluídos na
Ata de Contadora para a Paz e Cooperação na América Central, cujos critérios partilha plenamente e
que a seguir se transcrevem:
a) Realizar, se ainda o não fizeram, as alterações constitucionais, para a adesão à Convenção de 1951
e ao Protocolo de 1967 sobre o Estatuto dos Refugiados;
b) Adotar a terminologia estabelecida na Convenção e no Protocolo, citados no parágrafo anterior,
com o objetivo de diferenciar os refugiados de outras categorias de migrantes;
c) Estabelecer os mecanismos internos necessários para aplicar as disposições da Convenção e do
Protocolo citados, quando se verifique a adesão;
_________________________

1 Adotada pelo “Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas
Jurídicos e Humanitários”, realizado em Cartagena, Colômbia, entre 19 e 22 de Novembro de 1984.
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d) Que se estabeleçam mecanismos de consulta entre os Países da América Central com representantes
dos gabinetes governamentais responsáveis pelo tratamento do problema dos refugiados em cada
Estado;
e) Apoiar o trabalho que realiza o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
na América Central e estabelecer mecanismos diretos de coordenação para facilitar o cumprimento do
seu mandato;
f) Que todo a repatriação de refugiados seja de caráter voluntário, manifestado individualmente e com
a colaboração do ACNUR;
g) Que, com o objetivo de facilitar a repatriação dos refugiados, se estabeleçam comissões tripartites
integradas por representantes do Estado de origem, do Estado receptor e do ACNUR;
h) Fortalecer os programas de proteção e assistência aos refugiados, sobretudo nos aspectos de saúde,
educação, trabalho e segurança;
i) Que se estabeleçam programas e projetos com vista à auto-suficiência dos refugiados;
j) Capacitar os funcionários responsáveis em cada Estado pela proteção e assistência aos refugiados,
com a colaboração do ACNUR ou outros organismos internacionais;
k) Solicitar à comunidade internacional ajuda imediata para os refugiados da América Central, tanto
de forma direta, mediante convênios bilaterais ou multilaterais, como através do ACNUR e outros
organismos e agências;
l) Procurar, com a colaboração do ACNUR, outros possíveis países receptores de refugiados da
América Central. Em caso algum se enviará o refugiado contra a sua vontade para um país terceiro;
m) Que os Governos da região empreguem os esforços necessários para erradicar as causas que
provocam o problema dos refugiados;
n) Que, uma vez acordadas as bases para a repatriação voluntária e individual, com garantias plenas
para os refugiados, os países receptores permitam que delegações oficiais do país de origem,
acompanhadas por representantes do ACNUR e do país receptor, possam visitar os acampamentos de
refugiados;
o) Que os países receptores facilitem o processo de saída dos refugiados por motivo de repatriação
voluntária e individual, em coordenação com o ACNUR;
p) Estabelecer as medidas conducentes nos países receptores para evitar a participação dos refugiados
em atividades que atentem contra o país de origem, respeitando sempre os direitos humanos dos
refugiados.
III
O Colóquio adotou, deste modo, as seguintes conclusões:
Primeira - Promover dentro dos países da região a adoção de normas internas que facilitem a aplicação
da Convenção e do Protocolo e, em caso de necessidade, que estabeleçam os procedimentos e afetem
recursos internos para a proteção dos refugiados. Propiciar, igualmente, que a adoção de normas de
direito interno sigam os princípios e critérios da Convenção e do Protocolo, colaborando assim no
processo necessário à harmonização sistemática das legislações nacionais em matéria de refugiados.
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Segunda - Propiciar que a ratificação ou adesão à Convenção de 1951 e ao Protocolo de 1967 no caso
dos Estados que ainda o não tenham efetuado, não seja acompanhada de reservas que limitem o alcance
de tais instrumentos e convidar os países que as tenham formulado a que considerem o seu
levantamento no mais curto prazo.
Terceira - Reiterar que, face à experiência adquirida pela afluência em massa de refugiados na
América Central, se toma necessário encarar a extensão do conceito de refugiado tendo em conta, no
que é pertinente, e de acordo com as características da situação existente na região, o previsto na
Convenção da OUA (artigo 1., parágrafo 2) e a doutrina utilizada nos relatórios da Comissão
Interamericana dos Direitos Humanos. Deste modo, a definição ou o conceito de refugiado
recomendável para sua utilização na região é o que, além de conter os elementos da Convenção de
1951 e do Protocolo de 1967, considere também como refugiados as pessoas que tenham fugido dos
seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência
generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou
outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública.
Quarta - Ratificar a natureza pacífica, apolítica e exclusivamente humanitária da concessão de asilo
ou do reconhecimento da condição de refugiado e sublinhar a importância do princípio
internacionalmente aceite segundo o qual nada poderá ser interpretado como um ato inamistoso contra
o país de origem dos refugiados.
Quinta - Reiterar a importância e a significação do princípio de non-refoulement (incluindo a
proibição da rejeição nas fronteiras), como pedra angular da proteção internacional dos refugiados.
Este princípio imperativo respeitante aos refugiados, deve reconhecer-se e respeitar-se no estado atual
do direito internacional, como um princípio de jus cogens.
Sexta - Reiterar aos países de asilo a conveniência de que os acampamentos e instalações de refugiados
localizados em zonas fronteiriças sejam instalados no interior dos países de asilo a uma distância
razoável das fronteiras com vista a melhorar as condições de proteção destes, a preservar os seus
direitos humanos e a pôr em prática projetos destinados à autosuficiência e integrarão na sociedade
que os acolhe.
Sétima - Expressar a sua preocupação pelo problema dos ataques militares aos acampamentos e
instalações de refugiados que têm ocorrido em diversas partes do mundo e propor aos governos dos
países da América Central, México e Panamá que apóiem as medidas propostas pelo Alto
Comissariado ao Comitê Executivo do ACNUR.
Oitava - Propiciar que os países da região estabeleçam um regime de garantias mínimas de proteção
dos refugiados, com base nos preceitos da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967 e na Convenção
Americana dos Direitos Humanos, tomando-se ainda em consideração as conclusões emanadas do
Comitê Executivo do ACNUR, em particular a n. 22 sobre a Proteção dos Candidatos ao Asilo em
Situações de Afluência em Grande Escala.
Nona - Expressar a sua preocupação pela situação das pessoas deslocados dentro do seu próprio país.
A este respeito, o Colóquio chama a atenção das autoridades nacionais e dos organismos internacionais
competentes para que ofereçam proteção e assistência a estas pessoas e contribuam para aliviar a
angustiosa situação em que muitas delas se encontram.
Décima - Formular um apelo aos Estados Signatários da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos de 1969 para que apliquem este instrumento na sua conduta com os asilados e refugiados
que se encontram no seu território.
Décima primeira - Estudar com os países da região que contam com uma presença maciça de
refugiados, as possibilidades de integração dos refugiados na vida produtiva do país, destinando os
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recursos da comunidade internacional que o ACNUR canaliza para a criação ou geração de empregos,
possibilitando assim o desfrutar dos direitos econômicos, sociais e culturais pelos refugiados.
Décima segunda - Reiterar o caráter voluntário e individual da repatriação dos refugiados e a
necessidade de que este se efetue em condições de completa segurança, preferencialmente para o lugar
de residência do refugiado no seu país de origem.
Décima terceira - Reconhecer que o reagrupamento das famílias constitui um princípio fundamental
em matéria de refugiados que deve inspirar o regime de tratamento humanitário no país de asilo e, da
mesma maneira, as facilidades que se concedam nos casos de repatriação voluntária.
Décima quarta - Instar as organizações não governamentais, internacionais e nacionais a
prosseguirem o seu incomensurável trabalho, coordenando a sua ação com o ACNUR e com as
autoridades nacionais do país de asilo, de acordo com as diretrizes dadas por estas autoridades.
Décima quinta - Promover a utilização, com maior intensidade, dos organismos competentes do
sistema interamericano e, em especial, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos com o
propósito de complementar a proteção internacional dos asilados e refugiados. Desde já, para o
cumprimento dessas funções, o Colóquio considera que seria aconselhável acentuar a estreita
coordenação e cooperação existente entre a Comissão e o ACNUR.
Décima sexta - Deixar testemunho da importância que reveste o Programa de Cooperação
OEA/ACNUR e as atividades que se têm desenvolvido e propor que a próxima etapa concentre a sua
atenção na problemática que gera a afluência maciça de refugiados na América Central, México e
Panamá.
Décima sétima - Propiciar nos países da América Central e do Grupo Contadora uma difusão a todos
os níveis possíveis das normas internacionais e internas referentes à proteção dos refugiados e, em
geral, dos direitos humanos. Em particular, o Colóquio considera de especial importância que essa
divulgação se efetue contando com a valiosa cooperação das correspondentes universidades e centros
superiores de ensino.
IV
Em consequência, o Colóquio de Cartagena,
Recomenda:
• Que os compromissos em matéria de refugiados contidos na Ata da Paz de Contadora constituam,
para os dez Estados participantes no Colóquio, normas que devem ser necessária e escrupulosamente
respeitadas para determinar a conduta a seguir em relação aos refugiados na América Central;
• Que as conclusões a que se chegou no Colóquio (III) sejam tidas adequadamente em conta para
encarar a solução dos gravíssimos problemas criados pela atual afluência maciça de refugiados na
América Central, México e Panamá;
• Que se publique um volume que contenha o documento de trabalho, as exposições e relatórios, bem
como as conclusões e recomendações do Colóquio e restantes documentos pertinentes, solicitando ao
Governo da Colômbia, ao ACNUR e aos organismos competentes da OEA que adotem as medidas
necessárias a fim de conseguir a maior divulgação dessa publicação;
• Que se publique o presente documento como Declaração de Cartagena sobre os Refugiados;
• Que se solicite ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados que transmita
oficialmente o conteúdo da presente Declaração aos Chefes de Estado dos países da América Central,
de Belize e dos países integrantes do Grupo Contadora.
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Finalmente, o Colóquio expressou o seu profundo agradecimento às autoridades colombianas, e em
particular ao Senhor Presidente da República, Dr. Belisário Betancur, e ao Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Dr. Augusto Ramirez Ocampo, ao Alto Comissário das Nações Unidas para os
Refugiados, Dr. Poul Hartling, que honraram com a sua presença o Colóquio, bem como à
Universidade de Cartagena de Índias e ao Centro Regional de Estudos do Terceiro Mundo, pela
iniciativa e realização deste importante evento. De um modo especial, o Colóquio expressou o seu
reconhecimento ao apoio e hospitalidade oferecidos pelas autoridades do Departamento de Bolívar e
da Cidade de Cartagena. Agradeceu, igualmente, o caloroso acolhimento do povo desta cidade,
justamente conhecida como Cidade Heróica.
Finalmente, o Colóquio, deixou testemunhado o seu reconhecimento à generosa tradição de asilo e
refúgio praticada pelo povo e autoridades da Colômbia.
Cartagena das Índias, 22 de Novembro de 1984.
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DECLARAÇÃO DO BRASIL (Cartagena+30)
“Um Marco de Cooperação e Solidariedade Regional para Fortalecer a Proteção Internacional
das Pessoas Refugiadas, Deslocadas e Apátridas na América Latina e no Caribe”
Brasília, 3 de Dezembro de 2014
Os governos participantes dos países de América Latina e do Caribe,
Reunidos na cidade de Brasília para comemorar o trigésimo aniversário da Declaração de Cartagena
sobre Refugiados de 1984; cujos processos comemorativos permitiram identificar novos desafios
humanitários e propor soluções eficazes para melhorar a proteção das pessoas refugiadas, deslocadas
e apátridas na região, em um espírito de flexibilidade e inovação,
Destacamos o importante diálogo inclusivo e construtivo que o processo Cartagena +30 permitiu entre
os governos, a sociedade civil de todos os países da região, incluindo jovens e mulheres refugiadas, e
as organizações regionais e internacionais relevantes, através de quatro consultas subregionais
realizadas entre março e setembro de 2014, nas cidades de Buenos Aires, Quito, Manágua e Grand
Caimã,
Ressaltamos as conquistas alcançadas mediante a adoção da Declaração de Cartagena sobre
Refugiados de 1984, a Declaração de San José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas de 1994 e a
Declaração e Plano de Ação do México Para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na
América Latina de 2004, assim como a Declaração de Brasília Sobre a Proteção de Pessoas Refugiadas
e Apátridas no Continente Americano de 2010,
Destacamos os compromissos humanitários que temos assumido com a proteção das pessoas
refugiadas, deslocadas e apátridas, atendendo aos novos desafios identificados e impulsionando a
busca de soluções duradouras,
Enfatizamos as convergências e o carácter complementar do Direito Internacional dos Direitos
Humanos, do Direito Internacional dos Refugiados e do Direito Internacional Humanitário, de modo
a proporcionar um marco jurídico comum para fortalecer a proteção, à luz do princípio da dignidade
da pessoa humana, dos refugiados e de outras pessoas que dela necessitem, em razão de sua situação
de vulnerabilidade,
Ressaltamos que a responsabilidade primária pela proteção das pessoas refugiadas, deslocadas e
apátridas é dos Estados, e que a cooperação internacional e a solidariedade são fundamentais para
responder aos desafios humanitários,
Reconhecemos os esforços dos países da América Latina e do Caribe, em apoio às pessoas refugiadas,
deslocadas e apátridas, particularmente os da República do Equador por acolher o maior número de
refugiados na região,
Reafirmamos a vigência e a validade dos princípios e normas estabelecidos na Convenção relativa ao
Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967, atribuindo centralidade ao ser humano, na
proteção dos refugiados,
Destacamos a importância de velar pelo respeito irrestrito, proteção e promoção dos direitos humanos
dos refugiados, deslocados e apátridas, com especial ênfase nos grupos em situação de vulnerabilidade,
Ressaltamos que a definição ampliada de refugiado da Declaração de Cartagena foi incorporada, em
grande medida, pela maioria dos países da América Latina em suas normativas internas, e
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reconhecemos a existência de novos desafios em matéria de proteção internacional para alguns países
da região que requerem continuar avançando na aplicação da definição regional ampliada de refugiado,
respondendo assim às novas necessidades de proteção internacional causadas, entre outros fatores,
pelo crime organizado transnacional,
Enfatizamos os avanços que temos realizado progressivamente ao incorporar nas legislações nacionais
altos padrões de proteção, com um enfoque integral e diferenciado por idade, gênero e diversidade, em
conformidade com as obrigações internacionais que assumimos nesta área,
Reconhecemos os desenvolvimentos da jurisprudência e da doutrina da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, nos países em que se aplicam, no que diz respeito ao conteúdo e ao alcance do
direito de solicitar e receber asilo incluído nos instrumentos regionais de direitos humanos, sua
vinculação com os instrumentos internacionais sobre refugiados, ao caráter ius cogens do princípio da
não devolução, incluindo a não rejeição na fronteira e a devolução indireta, bem como a integração
das normas do devido processo nos procedimentos para determinação da condição de refugiado, de
modo que estes sejam justos e eficientes,
Reafirmamos a importância de consolidar os sistemas nacionais de determinação da condição de
refugiado, através da efetiva aplicação do princípio do devido processo legal,
Apreciamos as boas práticas na região de regular a proteção complementar e a concessão de vistos
humanitários para pessoas que não se qualificam necessariamente como refugiados conforme a
Convenção, mas que possam também se beneficiar de respostas de proteção,
Reconhecemos que as características e realidades específicas do Caribe requerem um diálogo para a
adoção de uma estratégia subregional para o desenvolvimento progressivo dos sistemas de asilo,
Destacamos as mudanças operadas na dinâmica da migração internacional no continente e, em
particular, o aumento dos movimentos migratórios mistos, que poderiam incluir pessoas que
necessitam de proteção internacional,
Ressaltamos a necessidade de analisar em profundidade e atender as causas que geram os
deslocamentos na região, com a cooperação dos Estados, organizações internacionais e organizações
da sociedade civil, sob um marco de cooperação e solidariedade regional,
Reconhecemos que devido a múltiplas causas o deslocamento de pessoas forçadas a escapar de sua
comunidade de origem, incluindo crianças acompanhadas e desacompanhadas, constitui um novo
desafio em El Salvador, Guatemala e Honduras; e ressaltamos a importância de promover a
responsabilidade compartilhada mas diferenciada entre os Estados de origem, trânsito e destino, e de
oferecer uma resposta diferenciada em razão de seu elevado grau de vulnerabilidade, assim como a
necessidade de trabalhar conjuntamente e em estreita coordenação com os governos, a sociedade civil
e as organizações regionais e internacionais, a fim de garantir a estas pessoas o devido processo, um
trato digno e o respeito de seus direitos,
Enfatizamos a importância de estabelecer um equilíbrio entre as legítimas preocupações de segurança
dos Estados e as necessidades de proteção das pessoas solicitantes de asilo e refugiadas, incluindo a
aplicação das definições de refugiado de maneira consistente com os instrumentos internacionais, a
jurisprudência e a doutrina internacional,
Ressaltamos com preocupação a situação de vulnerabilidade e o incremento da presença de crianças
e adolescentes migrantes acompanhados e desacompanhados, que poderiam requerer proteção
internacional,
Reconhecemos o desafio que representa o impacto desproporcional dos movimentos migratórios
mistos no Caribe, devido às suas características geográficas, econômicas e demográficas e a
necessidade de contar com mecanismos eficazes de cooperação e solidariedade internacional,
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Reconhecemos que as novas realidades na América Latina e no Caribe requerem uma estratégia
integral de soluções duradouras que, com base nas lições aprendidas na implementação dos
componentes de “Cidades Solidárias”, “Fronteiras Solidárias” y “Reassentamento Solidário” do Plano
de Ação do México, preveja a execução simultânea e não excludente da integração local, do
reassentamento e da repatriação voluntária, e garanta o exercício de direitos das famílias binacionais
e dos estrangeiros de condições equivalentes aos nacionais, conforme seja apropriado,
Reconhecemos as medidas implementadas por países da região sul americana no marco dos acordos
migratórios dos quais são parte, que permitem a livre mobilidade de pessoas, com base no pleno
respeito aos direitos humanos, como uma possível alternativa de solução duradoura para as pessoas
com necessidade de proteção internacional, com as devidas salvaguardas,
Reconhecemos a importância do programa “Reassentamento Solidário” como um mecanismo efetivo
de proteção e compartilhamento de responsabilidades dentro de uma estratégia integral de soluções
duradouras, e ressaltamos a importância do fortalecimento do apoio da comunidade internacional para
a sua continuidade,
Sublinhamos a necessidade que a repatriação voluntária baseie-se em informação objetiva e atualizada
do país de origem e que a mesma seja realizada em condições de segurança e dignidade, como parte
de uma estratégia integral de soluções, levando em conta a legislação nacional, através de mecanismos
tripartites entre o país de origem, o país de asilo e o ACNUR, e considerando como uma boa prática
regional a participação dos próprios refugiados,
Reconhecemos a contribuição positiva que os refugiados podem oferecer para seus países de origem,
pela experiência e os conhecimentos adquiridos nos países de asilo, e sua contribuição para as
comunidades de acolhida ao tornarem-se impulsores do desenvolvimento local,
Tomamos nota das boas práticas regionais na adoção de políticas públicas que promovem a integração
local dos refugiados, através dos esforços conjuntos do Estado, do ACNUR e da sociedade civil, e
destacamos o importante papel das autoridades locais e do setor privado, com a ativa participação dos
próprios refugiados e das comunidades de acolhida,
Ressaltamos a importância de diferenciar a condição jurídica de refugiados da qualidade ou categoria
migratória que lhes é concedida para a sua residência nos países da região, de forma a facilitar sua
integração local através da concessão de residência permanente, sem incorrer na perda da condição de
refugiado, de acordo com a legislação nacional vigente,
Destacamos que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade e que a apatridia supõe uma violação
desse direito individual quando a prerrogativa estatal para regular a aquisição, perda, renúncia e
privação da nacionalidade em sua legislação interna infringe os limites estabelecidos pelo direito
internacional,
Reconhecemos os avanços que fizemos na região na identificação, prevenção e redução da apatridia,
conscientes dos importantes desafios que ainda existem neste âmbito em algumas subregiões,
Registramos a Conclusão N. 111 do Comitê Executivo do ACNUR sobre o Registro Civil de 2013,
impulsionada pelos países do Grupo Latinoamericano e do Caribe (GRULAC),
Reconhecemos os desafios apresentados pela mudança climática e pelos desastres naturais, bem como
o deslocamento de pessoas através das fronteiras que estes fenômenos possam gerar na região, e
reconhecemos a necessidade de levar adiante estudos e prestar mais atenção a este tema, inclusive por
parte do ACNUR,
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Reafirmamos nosso compromisso com a consolidação da integração regional e fazemos um chamado
coletivo para aprofundar os níveis de articulação, complementariedade, cooperação e convergência
entre os mecanismos regionais e subregionais de integração, inclusive nos temas relacionados com a
migração e as pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas,
ACORDAMOS,
Aprovar a presente Declaração do Brasil “Um Marco de Cooperação e Solidariedade Regional para
Fortalecer a Proteção Internacional das Pessoas Refugiadas, Deslocadas e Apátridas na América
Latina e no Caribe” e seu Plano de Ação anexo.
Promover e implementar a presente Declaração e o Plano de Ação anexo para responder aos novos
desafios da proteção internacional e a identificação de soluções para as pessoas refugiadas, deslocadas
e apátridas na América Latina e no Caribe nos próximos 10 anos.
Saudar os países da América Latina e do Caribe que aderiram ou ratificaram os instrumentos
internacionais sobre as pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas, e convidar àqueles países que ainda
não o tenham feito a considerar a adesão ou ratificação, conforme o caso, da Convenção relativa ao
Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967, da Convenção sobre o Estatuto dos
Apátridas de 1954, a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, assim como da
Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos
Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 1984, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos
de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias de 1990, a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seus Protocolos de 2000 para Prevenir, Suprimir
e Punir o Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, e Relativo ao Combate ao Trafico de
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea (Protocolos de Palermo) e outros instrumentos
pertinentes; e a favorecer o desenvolvimento progressivo da interpretação desses instrumentos.
Aprofundar a cooperação dentro do marco dos mecanismos de integração regional como CELAC,
MERCOSUL, Comunidade Andina, SICA e CARICOM, entre outros, a fim de melhorar a análise e o
conhecimento e atender às causas que geram os deslocamentos; oferecer proteção internacional
àquelas pessoas que a necessitem; e avançar em busca de uma progressiva harmonização de políticas
públicas, normas y procedimentos mediante o intercâmbio de boas práticas em matéria de proteção
das pessoas refugiadas, deslocadas ou apátridas.
Continuar fortalecendo os órgãos nacionais de determinação da condição de refugiado, por exemplo,
através de mecanismos de gestão de qualidade como a Iniciativa para Gestão de Qualidade do Asilo
ou Quality Assurance Initiative (QAI), a alocação de maiores recursos humanos e financeiros, o
fortalecimento da cooperação bilateral e regional e a implementação de programas de formação
regional, assegurando assim a aplicação efetiva do principio de devido processo legal estabelecido nos
instrumentos internacionais e regionais, assim como nas legislações nacionais.
Apoiar o estabelecimento de um diálogo regional no Caribe para a adoção de uma estratégia de
fortalecimento institucional que preveja, entre outros, um enfoque progressivo para o desenvolvimento
dos sistemas de asilo e a implementação de procedimentos de determinação da condição de refugiado,
conforme seja apropriado.
Continuar avançando na identificação, prevenção, proteção efetiva e implementação de mecanismos
de referência e de resposta diferenciada para as vítimas de violência sexual e de gênero, e no
desenvolvimento de programas específicos, sob um marco de direitos e um enfoque comunitária, que
levem em consideração as necessidades dos grupos e populações em situação de vulnerabilidade.
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Ressaltar que as pessoas vítimas ou potenciais vítimas de tráfico poderiam, em algumas
circunstâncias, ser sujeitos de proteção internacional, devendo-se garantir seu acesso aos
procedimentos de determinação da condição de refugiado, destacando a importância de sua
identificação precoce em razão de sua situação de vulnerabilidade, e reconhecendo a
complementariedade entre os sistemas de asilo e de proteção de vítimas de tráfico de pessoas.
Promover a avaliação das necessidades de proteção de crianças e adolescentes acompanhados ou
desacompanhados, incluindo seu aceso aos procedimentos de determinação da condição de refugiado,
e enfatizar que toda consideração nesta matéria deve ser regida pelos princípios reconhecidos na
Convenção sobre os Direitos da Criança, em particular o interesse superior da criança e a não
discriminação, procurando respeitar a unidade familiar e reconhecendo as crianças como sujeitos de
direito e de proteção especial.
Promover que em zonas fronteiriças, na medida do possível, se reforce a presença de órgãos nacionais
de determinação da condição de refugiado, para oferecer um tratamento digno às pessoas com
necessidades de proteção internacional com pleno respeito de seus direitos humanos.
Reconhecer que a privação de liberdade de crianças migrantes em situação irregular, decretada por
esta única circunstância, é arbitrária, de forma que devemos avançar na adoção de medidas alternativas
à detenção, encaminhadas à sua proibição, e que propiciem seu cuidado e bem estar com vistas à sua
proteção integral em consideração à sua condição especial de vulnerabilidade, levando em
consideração a Opinião Consultiva 21/14 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme
seja apropriado.
Promover a adoção de políticas públicas integrais e sua inclusão nos planos nacionais de
desenvolvimento que atendam às necessidades das pessoas refugiadas, deslocadas ou apátridas,
contando com sua participação e a das comunidades de acolhida, e multiplicar esforços para garantir
o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, incluindo os laborais, levando em consideração as
necessidades diferenciadas dos grupos e populações em situação de vulnerabilidade, a fim de promover
sua integração local.
Instar os Estados a estabelecer mecanismos tripartites entre o país de origem, o país de asilo e o
ACNUR para facilitar os processos de repatriação voluntária, considerando como uma boa prática
regional a participação dos próprios refugiados.
Oferecer facilidades para a concessão de documentos de identificação pessoal às pessoas refugiadas,
deslocadas ou apátridas, sem menção nem referência à condição da pessoa para promover a integração
local em conformidade com a legislação nacional.
Propiciar políticas de hospitalidade e não discriminação para fortalecer a integração local através da
promoção do respeito à diversidade e à interculturalidade, ressaltando o aporte positivo das pessoas
refugiadas, deslocadas e apátridas para as comunidades de acolhida.
Facilitar a naturalização das pessoas refugiadas e apátridas por meio de procedimentos adequados,
como parte de uma estratégia integral de soluções duradouras, em conformidade com a legislação
nacional.
Convidar os países da região que ainda não o tenham feito a analisar a possibilidade de participar do
programa regional de reassentamento, em um marco de solidariedade e cooperação internacional.
Encorajar os países tradicionais de reassentamento a continuar recebendo refugiados da região, em
particular daqueles países da América Latina e do Caribe que abrigam um alto número de refugiados.
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Considerar, nos países cujo marco legal o permita, a implementação de alternativas temporárias ou
permanentes oferecidas pelos sistemas de integração regional, como por exemplo programas de
mobilidade laboral de refugiados, para promover sua integração em terceiros países e como um
mecanismo regional de solidariedade para apoiar os países receptores de um grande número de
refugiados.
Reafirmar nosso compromisso com a erradicação da apatridia nos próximos dez anos e apoiar a
campanha e o Plano Global de Ação para Terminar com a Apatridia, impulsionados pelo ACNUR
no marco do sexagésimo aniversário da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, mediante
a resolução das situações existentes, a prevenção de novos casos de apatridia e a proteção das pessoas
apátridas, através da revisão das legislações nacionais, do fortalecimento dos mecanismos nacionais
para o registro universal de nascimentos e do estabelecimento de procedimentos de determinação da
condição de apátrida.
Solicitar ao Escritório do ACNUR que continue fornecendo seu apoio aos Estados, inclusive na
aplicação do Plano de Ação em anexo, mediante sua cooperação e assistência técnica, incluindo a
prestação de assistência jurídica, oportunidades de formação e capacitação e atividades de divulgação
de suas orientações e diretrizes, conforme seja apropriado, para orientar o trabalho dos Estados na
proteção das pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas.
Instar o ACNUR a elaborar relatórios periódicos sobre a execução dos programas de proteção das
pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas nos países de América Latina e do Caribe, resultado da
aplicação do Plano de Ação em anexo e dos respectivos instrumentos internacionais.
Realizar uma ampla divulgação dos resultados do processo de Cartagena +30 através da publicação
de seus documentos, contando com o apoio do Governo do Brasil, do ACNUR e dos mecanismos
regionais e subregionais.
Expressar nosso profundo agradecimento ao Governo e ao povo do Brasil, como país anfitrião do
evento Ministerial comemorativo celebrado em Brasília nos dias 2 e 3 de dezembro de 2014; aos
governos da Argentina, Equador, Nicarágua e Ilhas Caimã por haverem copatrocinado as reuniões
subregionais; ao ACNUR e ao Conselho Norueguês para Refugiados como organizadores; às
Procuradorias de Direitos Humanos, às organizações da sociedade civil, e aos Especialistas Principais
nomeados pelo Alto Comissário, os quais fizeram importantes contribuições a este processo
comemorativo.
Brasília, 3 de Dezembro de 2014
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PLANO DE AÇÃO DO BRASIL
“Um Roteiro Comum para Fortalecer a Proteção e Promover Soluções Duradouras para as
Pessoas Refugiadas, Deslocadas e Apátridas na América Latina e no Caribe em um Marco de
Cooperação e Solidariedade”
PREÂMBULO
O processo comemorativo do trigésimo aniversário da Declaração de Cartagena sobre os Refugiados
de 1984 (“Declaração de Cartagena”), denominado Cartagena +30 foi organizado pelo Governo do
Brasil como país anfitrião, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o
Conselho Norueguês de Refugiados (NRC).
Este processo de diálogo foi conduzido através de quatro consultas subregionais realizadas durante
2014, em Buenos Aires (18 e 19 de Março) para os países do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL),
em Quito (9 e 10 de Junho) para os países andinos, em Manágua (10 e 11 de Julho) para os países da
Mesoamérica, e em Grande Caimã (10 e 11 de Setembro) para a subregião do Caribe. Estas consultas
permitiram um amplo debate entre representantes dos governos de mais de 30 países da região, países
observadores, mais de 150 organizações da sociedade civil, defensores públicos, e os principais
organismos internacionais competentes na matéria.
Nestas consultas, foram adotadas, em cada caso, uma série de conclusões e recomendações que foram
tidas como elementos de referência para a preparação da Declaração do Brasil e deste Plano de Ação,
os quais foram submetidos a um processo adicional de consultas no âmbito do Grupo da América
Latina e do Caribe (GRULAC - ACNUR), em Genebra. Este processo de consultas, inclusivo e aberto,
possibilitou a identificação dos programas que compõem o núcleo deste roteiro comum para a América
Latina e o Caribe ao longo dos próximos 10 anos para fortalecer a implementação da Declaração do
Brasil na região.
Deste modo, o Plano de Ação apresenta propostas de programas para implementação por parte dos
governos que decidirem realizá-los, tendo em conta os sistemas jurídicos e as legislações nacionais
sobre o assunto, com o apoio do ACNUR e da sociedade civil.
CAPÍTULO PRIMEIRO
A Situação das Pessoas Refugiadas, Deslocadas e Apátridas na América Latina e no Caribe
Durante os últimos trinta anos, a solidariedade e a cooperação regional na América Latina e no Caribe
têm se mostrado eficazes para o tratamento de situações de deslocamento. Apesar dos importantes
avanços políticos, sociais, econômicos e culturais registrados na região, ao comemorar o trigésimo
aniversário da Declaração de Cartagena, ainda existem desafios sobre o tema na América Latina e no
Caribe.
A América Latina e o Caribe fizeram progressos significativos em matéria de proteção internacional e
na busca de soluções, mas é essencial seguir avançando, através de um enfoque integral e diferenciado
de idade, gênero e diversidade e a aplicação dos mais elevados padrões de direitos humanos, para
garantir a proteção das pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas.
Os movimentos migratórios mistos na América Latina e no Caribe se caracterizam por serem cada vez
mais complexos e correspondem a uma pluralidade de causas. Nos últimos anos, tem havido um
aumento do número de solicitantes de asilo e refugiados na região, incluindo solicitantes provenientes
de outros continentes, muitas vezes sujeitos às redes de tráfico de pessoas e tráfico ilícito de migrantes.
Entre os grupos particularmente vulneráveis em contextos migratórios mistos, destacaram-se: os
solicitantes de asilo e refugiados, as vítimas de tráfico de pessoas e tráfico ilícito de migrantes,
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imigrantes detidos, as mulheres vítimas de violência, as pessoas vítimas de violência e traumas
psicológicos durante o processo migratório ou com alguma deficiência, lésbicas, gays, bissexuais,
transgêneros e intersexuais (doravante “LGBTI”), idosos, indígenas, afrodescendentes ou outras
pessoas em situação de vulnerabilidade como mulheres grávidas, jovens e crianças acompanhadas ou
desacompanhadas.
Na América do Sul, verificaram-se avanços significativos, tanto no nível normativo como político,
com o objetivo de criar um espaço comum para todos os cidadãos dos países que compõem a região.
Este marco permite vislumbrar perspectivas inovadoras no âmbito de soluções para os refugiados, que
conviria desenvolver a fim de que no futuro próximo se consolidem como instrumentos de
solidariedade.
Desde 2004, registrou-se um aumento no número de refugiados nos países da subregião andina. Os
novos desenvolvimentos políticos na América Latina e no Caribe incentivam a esperança de que –
durante a vigência deste Plano de Ação – seja possível alcançar soluções sustentáveis e justas para a
grande maioria desta população; sem prejuízo da contínua atenção que deverá ser prestada a novas
situações de deslocamento.
No Triângulo Norte da América Central, tem-se constatado o deslocamento de pessoas forçadas a fugir
de sua comunidade de origem, devido, entre outros, ao crime organizado transnacional. Em particular,
tem-se registrado um aumento significativo de cidadãos hondurenhos, salvadorenhos e guatemaltecos
que deixam seus países em busca de proteção internacional, ou que se deslocam no interior dos
mesmos, por razões de segurança. Dentro destes movimentos existe um número importante de crianças
acompanhadas ou desacompanhadas e mulheres.
O Caribe é lugar de origem, destino e trânsito de milhares de migrantes e deslocados, incluindo pessoas
que possam requerer proteção internacional. A complexidade deste fenômeno, juntamente com as
características dos países da região, torna necessária uma análise pormenorizada para a elaboração de
respostas regionais eficazes dentro de um marco de direitos, com especial atenção à prevenção do
tráfico de pessoas e tráfico ilícito de migrantes, bem como as salvaguardas dos procedimentos de
determinação da condição de refugiado. e
Enquanto a maioria dos países da região consagra ao nível constitucional os princípios de ius sanguinis
e ius soli para a aquisição da nacionalidade, ainda existem algumas lacunas legislativas e omissões na
prática estatal para prevenir a apatridia. O fenômeno da migração em alguns países da América Latina
e do Caribe tem propiciado que milhares de pessoas, especialmente crianças, careçam de registro de
nascimento sob o risco de se tornarem apátridas. Da mesma forma, tem-se registrado casos de apatridia
associados à situação dos filhos de nacionais nascidos no estrangeiro. Embora não haja estatísticas
precisas, as estimativas de pessoas em risco de apatridia na região continuam sendo consideráveis.
CAPÍTULO SEGUNDO
A Proteção Internacional das Pessoas Refugiadas e Solicitantes de Asilo
As consultas subregionais analisaram as conquistas obtidas desde o Plano de Ação do México para
Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina de 2004 (“Plano de Ação do
México”). Reconheceram que a maioria dos países incorpora padrões elevados de proteção
internacional em suas legislações e dispõem de órgãos e procedimentos de determinação da condição
de refugiado com base em um sólido marco normativo. As consultas destacaram a importância de
seguir avançando no desenvolvimento legislativo e institucional a fim de consolidar, no decorrer da
próxima década, sistemas de proteção internacional de alta qualidade. O Caribe, em geral, somou-se
aos instrumentos internacionais relativos aos refugiados. A prioridade atual na mencionada subregião
é o estabelecimento ou fortalecimento dos procedimentos de determinação da condição de refugiado,
a promulgação de legislações e a adoção de políticas específicas sobre a matéria.
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Fez-se menção a: os avanços progressivos nos marcos normativos e institucionais na matéria; a
consagração do direito de asilo a nível constitucional; a adoção de normativa interna que incorpora
altos padrões de proteção do direito internacional dos refugiados e dos direitos humanos; o
fortalecimento dos órgãos nacionais de determinação da condição de refugiado; a inclusão de um
enfoque diferenciado em matéria de gênero, idade e diversidade; e maior envolvimento das autoridades
de asilo na adoção de políticas públicas em matéria de refugiados.
As consultas também reconheceram a situação das zonas de fronteira como áreas complexas, às vezes
com condições socioeconômicas limitadas ou com escassa presença das instituições sociais dos
Estados. O Plano de Ação do México desenhou uma série de medidas destinadas a abordar a situação
específica destas áreas por meio do programa “Fronteiras Solidárias”. Durante as consultas
subregionais, expressou-se a necessidade de continuar o trabalho para consolidar espaços fronteiriços
e de trânsito seguros por meio de ações voltadas para a identificação oportuna de solicitantes de asilo
e outras pessoas com necessidades de proteção, o respeito ao princípio da não devolução, a atenção
oportuna dessas pessoas mediante sua referência imediata às instituições nacionais de proteção e à
satisfação de suas necessidades diferenciadas de proteção. As consultas também recomendaram
desenvolver e implementar fórmulas práticas que permitam estabelecer um equilíbrio entre as
legítimas preocupações de segurança dos Estados e um enfoque de direitos.
Programa “Asilo de Qualidade”
No marco de uma renovada cooperação e coordenação regional e com o fim de alcançar
progressivamente sistemas de asilo harmonizados a nível regional, o programa “Asilo de Qualidade”,
facilitado pelo ACNUR na região, tem como objetivos melhorar os procedimentos de elegibilidade,
fortalecer a capacidade e o conhecimento das autoridades de asilo, e introduzir conceitos eficientes de
gestão e manejo dos procedimentos. O programa é uma ferramenta útil à qual os Estados podem ter
acesso. Ao optar por participar do programa, uma avaliação e diagnóstico conjunto do sistema de asilo
no país serão realizados para estabelecer as necessidades e prioridades específicas; com base nisso, o
programa irá incluir todas ou algumas das seguintes ações:
a) Estabelecer um mecanismo de auditoria interna permanente do funcionamento do sistema de asilo
e de melhora da qualidade, que permita detectar lacunas no quadro normativo e nos procedimentos de
determinação da condição de refugiado, desde a apresentação de uma solicitação até a decisão final.
b) Adotar ou revisar a normativa interna para incorporar padrões elevados de proteção do direito
internacional dos refugiados e dos direitos humanos, e incluir disposições sobre necessidades
específicas de proteção com base na idade, gênero e diversidade.
c) Continuar avançando na aplicação da definição regional ampliada de refugiado recomendada na
Declaração de Cartagena e sua incorporação à normativa interna dos países da região.
d) Estabelecer sistemas de registro e banco de dados eletrônicos para facilitar o registro sistemático de
dados, compilação de informações e acesso autorizado para um acompanhamento preciso dos casos e
sistematização de estatísticas.
e) Fortalecer o sistema de informação de país de origem, com agentes especializados e um programa
de formação contínua de oficiais de elegibilidade para a utilização das informações em suas
fundamentações.
f) Consolidar os sistemas nacionais de determinação da condição de refugiado, em particular para
garantir:
i. O acesso efetivo a procedimentos de determinação da condição de refugiado, especialmente nas
fronteiras, aeroportos e portos, em respeito ao princípio do devido processo legal e dos padrões
regionais e internacionais;
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ii. O respeito ao princípio da não devolução e ao direito à representação legal, se for possível através
de mecanismos gratuitos, e intérpretes e tradutores idôneos;
iii. O principio da confidencialidade do solicitante e de sua solicitação e o direito dos solicitantes de
serem ouvidos em um procedimento preestabelecido e objetivo, incluindo uma avaliação do risco aos
direitos mais fundamentais, e a possibilidade de entrar em contato com o ACNUR; e
iv. O direito dos solicitantes de asilo de obter uma decisão por escrito devidamente fundamentada e
motivada sobre o seu caso, em um prazo razoável e determinado, aplicando os princípios da boa fé e
do benefício da dúvida.
g) Estabelecer instâncias de recurso administrativo e revisão judicial independentes, respeitando o
direito a um recurso com efeito suspensivo até que a autoridade competente adote uma decisão final.
h) Reforçar o enfoque diferenciado em idade, gênero e diversidade, tanto nos procedimentos para
determinar a condição de refugiado, como nas decisões sobre os pedidos de reunião familiar, conforme
o caso.
i) Desenvolver e executar procedimentos prioritários - com a participação de um representante legal
e/ou tutor, conforme o caso - para crianças desacompanhadas ou separadas, em que a participação das
crianças de acordo com sua idade e maturidade seja garantida.
j) Desenvolver protocolos ou procedimentos para a proteção, assistência e busca de soluções
duradouras para as crianças desacompanhadas ou separadas de suas famílias solicitantes de asilo ou
refugiadas.
k) Fornecer documentos de identificação pessoal com a maior brevidade para evitar a discriminação
do solicitante e do refugiado.
l) Diferenciar a condição jurídica de refugiado da qualidade ou categoria migratória que é outorgada
aos refugiados para sua residência.
m) Fortalecer as capacidades institucionais e a formação e capacitação dos funcionários para apoiar os
sistemas de asilo de qualidade, através de uma melhor coordenação interinstitucional, a identificação
dos recursos humanos e financeiros adicionais e a execução de programas de formação regional e
estabelecimento de vínculos através da cooperação sul-sul.
Programa “Fronteiras Solidárias e Seguras”
As zonas de fronteira são caracterizadas por serem áreas de ingresso e de trânsito, e às vezes de
permanência e retorno, para as pessoas que participam dos movimentos migratórios, incluindo aquelas
que buscam proteção internacional.
A fim de preservar as fronteiras como áreas seguras e de proteção para as pessoas e para os Estados,
propõe-se a realização do programa “Fronteiras Solidárias e Seguras” a ser implementado por meio
de um trabalho conjunto entre o Estado, o ACNUR, outras organizações internacionais e atores da
sociedade civil, que inclua as seguintes ações:
a) Desenvolver, difundir e implementar diretrizes para a identificação, atenção imediata e
encaminhamento oportuno de pessoas com necessidade de proteção internacional aos departamentos
competentes do governo.
b) Reforçar a presença das Comissões Nacionais para Refugiados (CONAREs) ou órgãos equivalentes
e de outras instâncias competentes de proteção em áreas fronteiriças.
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c) Criar normas e regulamentos operativos sobre medidas alternativas à detenção administrativa
migratória de solicitantes de asilo, em particular crianças acompanhadas ou desacompanhadas.
d) Capacitar de forma contínua os funcionários do Estado em áreas de fronteira sobre os direitos das
pessoas, os perfis da população solicitante de asilo e refugiada em situação de vulnerabilidade e as
medidas adotadas pelo Estado, através do programa “Fronteiras Solidárias e Seguras”.
e) Executar amplas campanhas de difusão e informação, tanto em postos fronteiriços como em outros
espaços da rota migratória, sobre os riscos e perigos aos quais se expõem as pessoas que viajam em
movimentos migratórios mistos e sobre os mecanismos de proteção existentes em cada país.
f) Melhorar a infraestrutura básica de atenção e ajuda aos solicitantes de asilo e refugiados, assim com
o acesso a serviços sociais e comunitários.
CAPÍTULO TERCEIRO
Soluções Integrais, Complementares e Sustentáveis
As consultas subregionais salientaram a importância de se alcançar soluções duradouras para os
refugiados, especialmente para as populações em situação de refúgio prolongada nos países que as
acolhem.
As três soluções tradicionais, repatriação voluntária, integração local e reassentamento, juntamente
com os programas de mobilidade laboral, nos marcos de integração regional existentes na América
Latina e no Caribe, são susceptíveis de serem conduzidas de forma conjunta, coordenada e
complementar, de modo a que sejam alcançadas soluções adequadas e sustentáveis para toda a
população refugiada através de uma resposta integral.
Programa “Repatriação Voluntária”
A repatriação voluntária é, sem dúvida, a solução por excelência, uma vez que a aspiração da maioria
dos refugiados é poder retornar algum dia voluntariamente ao seu país de origem em condições de
dignidade e segurança. Esta solução foi objeto de consideração especial na consulta subregional
andina, recomendando-se uma série de eixos de particular importância:
a) Garantir que a repatriação voluntária seja uma decisão livre, individual e informada dos refugiados
e que ocorra em condições de segurança e dignidade, como parte de uma estratégia integral de soluções
duradouras.
b) Continuar ativamente a cooperação binacional entre os países de asilo e de origem dos refugiados
para encontrar soluções rápidas e adequadas.
c) Reforçar a cooperação internacional para a busca de soluções duradouras, favorecendo os
mecanismos tripartites de repatriação voluntária, com destaque para a experiência do estabelecimento
de comissões quadripartites de coordenação entre o país de origem, o país de asilo, ACNUR e os
representantes dos próprios refugiados.
d) Continuar desenvolvendo políticas públicas para impulsionar os necessários avanços sociais,
econômicos e de proteção nas áreas de origem das populações refugiadas e deslocadas, e a execução
de programas de atenção específica a populações retornadas, para criar as condições necessárias de
repatriação voluntária em dignidade e segurança.
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Programa “Integração Local”
As consultas subregionais constataram que, nas condições atuais, a integração local é a solução que
representa maiores desafios e é de grande importância para a maioria dos refugiados. Todas as
consultas enfatizaram a necessidade de políticas públicas, de um marco jurídico e econômico
apropriado, que promovam a integração local dos refugiados, ressaltando o papel central do Estado,
mas também o papel fundamental das autoridades locais a nível municipal, das comunidades de
acolhida, dos próprios refugiados, do setor privado, da sociedade civil e da cooperação internacional,
através do ACNUR e de organismos internacionais e regionais de desenvolvimento e financiamento.
Com base nas recomendações das consultas sub-regionais, propõe-se o fortalecimento e a atualização
do programa “Cidades Solidárias” através de um novo programa de “Integração Local”, cujos eixos
de ação seriam:
a) Impulsionar processos inclusivos para a formulação de políticas públicas e correspondente
adequação da normativa interna para a integração dos refugiados.
b) Fortalecer a coordenação das instituições governamentais e não governamentais relevantes para
facilitar, dentro dos marcos jurídicos vigentes, o acesso efetivo das pessoas refugiadas a "serviços
públicos solidários", como saúde, educação, habitação e emprego, e aprender com as boas práticas
sobre o acesso aos direitos que têm em alguns países da região.
c) Construir políticas e um marco normativo regional para responder aos desafios da situação das
famílias binacionais em matéria de integração local e à repatriação voluntária.
d) Formular políticas e programas a nível local para promover a integração intercultural das pessoas
refugiadas e as comunidades de acolhida, que reflitam a contribuição dos refugiados ao
desenvolvimento comunitário.
e) Ressaltar a importância de documentos de identificação pessoal, sua emissão e renovação, se
possível de forma rápida e gratuita, sem qualquer menção ou referência à condição de refugiado, e
promover o seu reconhecimento pelo sistema bancário nacional.
f) Facilitar a mudança do status migratório dos refugiados, de residentes temporários a residentes
permanentes, e dos processos de naturalização, quando assim solicitado, através de procedimentos
ágeis, acessíveis e de baixo custo.
g) Fomentar, na medida do possível, projetos de geração de renda ou meios de vida, bem como de
programas de capacitação profissional e vocacional, e a participação ativa do setor público e privado
na geração de empregos para os refugiados, por exemplo, através de programas de responsabilidade
social de empresas, o acesso a projetos produtivos, ao microcrédito, aos programas sociais estatais e
ao crédito bancário.
Programa “Reassentamento Solidário”
As consultas sub-regionais destacaram a importância do reassentamento como uma ferramenta de
proteção, de solidariedade com os países que recebem um grande número de refugiados, e de
cooperação regional e internacional. Os países que participaram no programa “Reassentamento
Solidário” desde o seu lançamento no Plano de Ação do México recomendaram a realização de uma
avaliação conjunta para compartilhar experiências e boas práticas, e fortalecer o programa de acordo
com as realidades da região. Os países participantes também encorajaram os outros países da região a
participarem do programa.
Com o objetivo de dinamizar e fortalecer o programa “Reassentamento Solidário”, propõem-se os
seguintes eixos de ação:
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a) Avaliar conjuntamente os programas nacionais de reassentamento a fim de identificar os obstáculos
e as boas práticas durante o processo de seleção e levantamento de perfis, e o processo de integração.
A avaliação contará com o apoio técnico e assessoria do ACNUR. Idealmente, o processo de avaliação
deverá estar finalizado antes da Consulta Tripartite Anual sobre Reassentamento de 2015 para
apresentação na mesma.
b) Identificar situações prioritárias que, no presente e futuro próximo, possam requerer o apoio do
programa de “Reassentamento Solidário”. Neste sentido, propõe-se como expressão de solidariedade
e cooperação:
i. Apoiar a República do Equador em virtude de ser atualmente o país da América Latina e Caribe que
abriga o maior número de refugiados.
ii. Cooperar com os três países do Triângulo Norte devido à sua vulnerabilidade ante as ações do crime
organizado transnacional.
iii. Aumentar as possibilidades de reassentamento para refugiados na região.
iv. Demonstrar solidariedade com as crises humanitárias internacionais, seja através de vistos
humanitários ou cotas de reassentamento.
c) Considerar a possibilidade de estabelecer um Mecanismo de Trânsito para o processamento de
casos de reassentamento que teria como objetivo permitir o traslado em trânsito, por um curto período
de tempo, de refugiados reconhecidos no Caribe e no Triângulo Norte. Solicita-se ao ACNUR que
realize consultas com os governos interessados e, com base nestas, apresente uma proposta, de
preferência antes da Consulta Tripartite Anual sobre Reassentamento de 2015.
d) Explorar a possibilidade de estabelecer um Fundo de Cooperação voluntário para fortalecer o
programa “Reassentamento Solidário”, com contribuições da comunidade internacional, incluindo a
América Latina e o Caribe. Solicita-se ao ACNUR que realize consultas com os governos interessados
e, com base nestas, apresente uma proposta, de preferência antes da Consulta Tripartite Anual sobre
Reassentamento de 2015.
Programa “Mobilidade Laboral”
Como parte de uma estratégia integral de soluções duradouras, a consulta subregional do MERCOSUL
discutiu a possibilidade de que os refugiados possam beneficiar-se das alternativas migratórias
existentes nos marcos normativos regionais de integração, convertendo-se assim em um mecanismo
inovador de cooperação e solidariedade regional.
Propõe-se o estabelecimento de um programa “Mobilidade Laboral” que facilite o livre trânsito de
refugiados a terceiros países onde possam ter acesso a emprego remunerado e conseguir a
autosuficiência econômica, cujos eixos de ação poderiam ser os seguintes:
a) Realizar um estudo em profundidade sobre o marco normativo apropriado para facilitar a mobilidade
laboral dos refugiados reconhecidos em qualquer Estado membro ou associado do MERCOSUL,
incluindo as necessárias salvaguardas de proteção, tais como: o respeito irrestrito ao princípio de não
devolução, a confidencialidade, e as facilidades para a emissão de documentação pessoal, tanto de
identidade como de documentos de viagem.
b) Estabelecer acordos marco a nível subregional e/ou bilateral em que se especifiquem as obrigações
do país de asilo e as do país receptor do refugiado que se beneficia deste programa.
c) Considerar a opção de separar dentro do marco legal o status ou condição jurídica de refugiado da
qualidade ou categoria migratória que lhe é concedida para sua residência nos países da região, tal
como já é feito em distintos países da América Latina.
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d) Identificar as necessidades laborais no país de destino, e os perfis profissionais dos refugiados que
optem por esta solução de acordo com a demanda, em países que abriguem um alto número de
refugiados.
e) Fomentar programas de capacitação profissional e vocacional, e de adaptação cultural, social e
lingüística.
f) Estabelecer mecanismos efetivos e ágeis de reconhecimento e homologação de estudos.
g) Assegurar a expedição e renovação célere da documentação pessoal.
h) Velar para que as contribuições do refugiado ao sistema de seguridade social do país receptor sejam
reconhecidas no primeiro país de asilo no caso de um eventual retorno ao mesmo.
CAPÍTULO QUARTO
Solidariedade com o Triângulo Norte da América Central na Busca e Implementação de
Soluções Duradouras
A consulta subregional para a América Central destacou, no Triângulo Norte da América Central, a
migração por múltiplas causas, entre elas as ações do crime organizado transnacional, que geram o
deslocamento de pessoas forçadas a escapar de suas comunidades de origem. Esta problemática
impacta em particular os grupos em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres, crianças
acompanhadas, desacompanhadas ou separadas, e pessoas LGBTI. Ameaças, assédio, extorsão,
recrutamento forçado, abuso sexual, violência de gênero e tráfico de pessoas são, entre outras, as
principais formas de violência que afetam estas populações.
Este fenômeno se reflete no aumento do número de solicitações de asilo nos países vizinhos e outros
países do continente, assim como de solicitações pendentes de resolução e o aumento do número de
refugiados. Destacou-se também a importância de manter um equilíbrio entre as necessidades
humanitárias e as considerações legítimas de segurança dos Estados.
A consulta subregional indicou a importância e urgência de articular ações regionais, dentro do marco
do Sistema de Integração Centroamericana (SICA), orientadas para a prevenção do referido
deslocamento, a proteção das vítimas e a busca por soluções duradouras. A resposta humanitária deve
se desenvolver nos países de origem, trânsito e destino, e contar com mecanismos de coordenação para
oferecer-lhe coerência e solidez. Além disso, deve-se levar em conta a capacidade dos grupos do crime
organizado transnacional de operar em vários países da região, suas redes complexas e sua
demonstrada capacidade de perseguir para além do território nacional de um país. A consulta também
recomendou o fortalecimento da cooperação regional entre os Estados com base na responsabilidade
compartilhada, mas diferenciada, e na solidariedade internacional, com o apoio do SICA, do ACNUR,
de outras organizações internacionais e da sociedade civil, para apoiar os programas apresentados a
seguir:
Programa “Observatório de Direitos Humanos para o Deslocamento”
Propõe-se apoiar o estabelecimento, dentro do marco do Convênio de Cooperação entre o SICA e o
ACNUR, de um “Observatório de Direitos Humanos para o Deslocamento” na América Central
para a população migrante alvo de deslocamento que foi forçada a deixar suas comunidades de origem,
de modo a implementar um sistema comum de captação e análise de informação quantitativa e
qualitativa sobre este fenômeno, que facilite a formulação de políticas públicas e a coordenação e
cooperação regional. O Observatório deve contemplar também um sistema de alerta antecipada e de
resposta de emergência a situações de alto risco de deslocamento, a análise das necessidades de
proteção, incluindo a identificação das tendências e perfis destes grupos. Sugere-se promover a
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sinergia entre o Observatório, outras organizações internacionais relevantes e processos regionais
como a Conferência Regional de Migração (CRM), de modo a impulsionar ações como a troca de boas
práticas e experiências e a capacitação de funcionários em assuntos de interesse mútuo, incluindo
aqueles onde se considere pertinente integrar o componente de proteção internacional.
Programa “Prevenção”
Propõe-se estabelecer o programa “Prevenção” nos países do Triângulo Norte com o objetivo de
fortalecer os mecanismos nacionais de proteção e assistência às populações em situação de
vulnerabilidade. Entre os eixos de ação deste programa estão: o planejamento e implementação de
protocolos de registro de vítimas e deslocados; a coordenação com as instituições de direitos humanos
e com as instâncias estatais competentes para atendimento de crianças retornadas ou deportadas e
reunificadas com suas famílias; o desenvolvimento e implementação de programas de atendimento às
vítimas da violência dos grupos do crime organizado; e a capacitação e disponibilização de maiores
recursos humanos e financeiros às instituições nacionais de proteção à mulher e à infância. Reconhecese a importância de promover ações de cooperação Sul-Sul e triangular para a implementação deste
programa com base nas boas práticas e experiências de outros países da região.
Além disso, como uma ação complementar, convidam-se as organizações regionais e internacionais e
a comunidade internacional, incluindo a América Latina e o Caribe, a oferecer financiamento e apoio
ao Plano Aliança para a Prosperidade do Triângulo Norte, apresentado conjuntamente pelos três
países ao Secretário Geral das Nações Unidas. Esta iniciativa tem como objetivos dinamizar o
desenvolvimento econômico e social, promover o enraizamento das comunidades de origem da
população migrante, e implementar medidas de longo prazo para responder às causas subjacentes a
esses deslocamentos.
Programa “Trânsito Digno e Seguro”
Reconhece-se que a complexidade do deslocamento de pessoas forçadas a abandonar suas
comunidades de origem devido ao crime organizado transnacional requer uma melhor compreensão
das necessidades de proteção internacional das vítimas. Neste sentido, o programa “Trânsito Digno e
Seguro” propõe, entre outras ações, melhorar o acesso aos procedimentos diferenciados e de qualidade
para a determinação da condição de refugiado, difundir e levar em conta a Nota de Orientação do
ACNUR para Solicitantes da Condição de Refugiado, Vítimas de Quadrilhas ou Maras. Além disso,
o programa buscará promover nas áreas fronteiriças: um melhor conhecimento entre as pessoas de seus
direitos de solicitar proteção internacional; o treinamento dos agentes migratórios sobre os
mecanismos nacionais para a determinação da condição de refugiado, particularmente no que se refere
a crianças acompanhadas e desacompanhadas; e um enfoque de direitos humanos que inclua a
concepção de procedimentos para a determinação do interesse superior da criança.
CAPÍTULO QUINTO
Solidariedade Regional com o Caribe para uma Resposta Integral de Proteção Internacional e
Soluções Duradouras
O Caribe enfrenta desafios especiais na complexa gestão dos movimentos migratórios mistos devido
ao esforço para encontrar um equilíbrio entre a garantia da integridade de suas extensas fronteiras
marítimas e as necessidades de proteção dos solicitantes de asilo em constante aumento na região, em
um contexto de recursos financeiros, técnicos, humanos e materiais limitados para responder
adequadamente.
A proteção no mar é uma importante característica do Caribe, em particular durante os procedimentos
de interceptação, desembarque e retorno. Para tal fim, a consulta subregional do Caribe destacou a
relevância da Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos e a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que proporcionam o marco internacional para a proteção das
pessoas em perigo no mar.
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Em um quadro de renovado espírito de cooperação regional, o Caribe deseja superar estes desafios e
avançar no fortalecimento da agenda de proteção e soluções para os solicitantes de asilo, os refugiados
e os apátridas, através de medidas que assegurem um progresso escalonado, coerente e sustentável,
que respondam às especificidades de cada país. Além disso, a consulta subregional aderiu ao
compromisso global de erradicação da apatridia na próxima década.
Com estes propósitos, o Caribe considerou o lançamento de um programa “Solidariedade Regional
com o Caribe”, cujo objetivo principal é impulsionar um diálogo regional com vistas ao eventual
estabelecimento de um Mecanismo Consultivo Regional (MCR) para a gestão eficaz da migração
mista. A criação do MCR requer o acordo da região do Caribe e o apoio da comunidade através do
ACNUR e da Organização Internacional para as Migrações (OIM), entre outros. Sua elaboração, caso
seja decidida, deverá realizar-se gradualmente mediante a provisão de uma estrutura que poderia
desenvolver-se dentro das plataformas regionais existentes, tais como o Comunidade do Caribe
(CARICOM) ou a Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECO). O MCR teria quatro eixos de
ação primários:
a) Fortalecer a cooperação entre os países de origem, trânsito e destino dos solicitantes de asilo e
refugiados, a fim de incrementar as capacidades nacionais e regionais para otimizar a gestão dos
movimentos mistos e implementar respostas integrais sob um marco de direitos e com um enfoque na
proteção marítima das pessoas, entre outros meios, através de acordos bilaterais e multilaterais que
incorporem salvaguardas de proteção, como o respeito ao princípio de não devolução e o direito de
buscar e receber asilo.
b) Estabelecer progressivamente sistemas de asilo mediante a formulação de políticas públicas e
normativa interna e a implementação de procedimentos de identificação e atenção diferenciada aos
diversos grupos em situação de vulnerabilidade, garantindo o acesso a procedimentos de determinação
da condição de refugiado e a alternativas à detenção para solicitantes de asilo e crianças acompanhadas
ou desacompanhadas.
c) Formular programas que favoreçam soluções duradouras integrais, inclusive de medidas que
estimulem a integração nas comunidades locais e a inclusão dos refugiados nos planos e políticas
nacionais, assim como a promoção da cooperação internacional e a solidariedade regional para facilitar
o reassentamento de refugiados, incluindo em países da América do Sul, e o retorno voluntário de
migrantes, e, desta forma, aliviar a carga desproporcional que recai sobre alguns países insulares.
d) Colocar em prática medidas para impulsionar a coordenação no Caribe para promover a
implementação adequada dos procedimentos de determinação da condição de refugiado.
CAPÍTULO SEXTO
Apatridia
As consultas subregionais identificaram os desafios e ações necessárias para erradicar a apatridia na
região. Após dez anos, esperamos poder afirmar que os países da América Latina e do Caribe
conseguiram erradicar a apatridia, caso a legislação e prática dos países não originem novos casos de
apatridia (prevenção); protejam as pessoas apátridas que chegam a seus territórios, enquanto facilitam
o acesso a uma solução definitiva como a naturalização (proteção); e resolvam os casos de apatridia
existentes, promovendo o restabelecimento ou recuperação da nacionalidade através de legislações e
políticas de nacionalidade inclusivas (resolução).
A fim de cumprir com este objetivo, o programa “Erradicação da Apatridia”, que segue as
recomendações fornecidas na Declaração de Brasília Para Fortalecer a Proteção Internacional de
Refugiados e Apátridas no Continente Americano de 2010, as estratégias desenvolvidas pelo ACNUR
para cumprir o mandato que lhe foi conferido pelos países nesta matéria e as resoluções sobre apatridia
da Organização dos Estados Americanos (OEA), pretende apoiar os países que o apliquem através das
seguintes ações, com o apoio do ACNUR e da sociedade civil:
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a) Aderir, conforme o caso, à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 (“Convenção de
1954”) e à Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961 (“Convenção de 1961”).
b) Providenciar a harmonização da normativa e prática interna sobre nacionalidade segundo os padrões
internacionais.
c) Facilitar o registro universal de nascimentos e a concessão de documentação, implementando as
atividades propostas na Conclusão N° 111 do Comitê Executivo do ACNUR, impulsionada pela
América Latina e o Caribe. Estas atividades poderão incluir, entre outras:
i) a adoção de procedimentos administrativos simplificados;
ii) a organização periódica de campanhas de sensibilização e atividades de divulgação comunitárias;
iii) a aplicação de medidas apropriadas para garantir que se chegue a zonas rurais ou remotas, por
exemplo, mediante unidades móveis de registro.
d) Estabelecer procedimentos efetivos para determinar a condição de apátrida. Uma recomendação
proposta nas consultas subregionais é considerar incluir esta competência dentre as funções dos
CONAREs ou instituições equivalentes.
e) Adotar marcos normativos de proteção que garantam os direitos das pessoas apátridas, o que
permitiria regular os aspectos relativos à sua condição migratória, documentos de identidade e viagem
e, em geral, tornar plenamente operativos os direitos protegidos pela Convenção de 1954 e outros
tratados de direitos humanos.
f) Outorgar facilidades para a naturalização de acordo com o artigo 32 da Convenção de 1954.
g) Confirmar a nacionalidade, por exemplo, através da facilitação do registro tardio de nascimento, a
isenção de taxas e multas, e a expedição de documentação pertinente a tal fim. Dado que os casos de
pessoas que podem requerer confirmar sua nacionalidade podem encontrar-se freqüentemente em
contextos de migração irregular ou de pessoas que vivem em zonas fronteiriças, a realização desta
meta pode exigir o fortalecimento do diálogo e a cooperação bilateral ou multilateral, conforme o caso,
entre as autoridades encarregadas do registro civil, assim como projetos binacionais de registro civil e
documentação.
h) Facilitar o restabelecimento ou recuperação da nacionalidade, mediante legislação ou políticas
inclusivas; em especial o restabelecimento automático da nacionalidade como remédio para aqueles
casos nos quais a pessoa tenha sido privada arbitrariamente de sua nacionalidade.
CAPÍTULO SÉTIMO
Cooperação Regional
O processo comemorativo Cartagena +30 reafirmou o compromisso com a consolidação da integração
regional e realizou um chamado coletivo para o aprofundamento dos níveis de articulação,
complementaridade, cooperação e convergência entre os mecanismos regionais e subregionais de
integração, inclusive nos temas relacionados a migração, pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas.
Os países ressaltaram a conveniência da inclusão das temáticas que tem sido objeto de discussão dentro
do processo Cartagena +30 nas agendas da Conferência Regional Sobre Migração, Conferência Sul
Americana sobre Migrações e o Foro Especializado sobre Migração do MERCOSUL.
Adicionalmente, as consultas subregionais destacaram os programas que têm sido conduzidos nos
marcos da CARICOM, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC),
Comunidade Andina, MERCOSUL, OEA, SICA e União de Nações Sul-Americanas (UNASUL),
entre outros.
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As consultas dos países do MERCOSUL, andinos e da Mesoamérica ressaltaram as importantes
contribuições para o desenvolvimento progressivo do direito internacional dos direitos humanos e do
direito internacional dos refugiados na Corte Interamericana de Direitos Humanos e nos acordos
regionais na matéria, nos países em que se apliquem.
Além disso, mencionou-se o grande potencial e os benefícios que poderia render o fortalecimento da
cooperação entre os países da América Latina e do Caribe em matéria de proteção internacional
(cooperação sul-sul). Foram citados neste âmbito os intercâmbios que têm sido realizados entre as
comissões nacionais de determinação da condição de refugiado, tanto no quadro do MERCOSUL
como do SICA, e o Acordo de Colaboração entre o Secretariado Geral do SICA e o ACNUR em
matéria de proteção de pessoas refugiadas e deslocadas.
O elemento fundamental para seguir desenvolvendo o marco normativo e institucional para a proteção
das pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas, e para assegurar a efetiva aplicação dos padrões
regionais e internacionais, é a promoção do conhecimento e da capacitação de todas as partes
interessadas nesta temática dos Estados, organismos internacionais e da sociedade civil, assim como a
difusão de estratégias, doutrina e jurisprudência regional. As consultas recomendaram, em particular,
reforçar os programas de formação existentes, como o Curso Regional de Direito Internacional de
Refugiados, o Curso de introdução ao Sistema Internacional de Proteção de Refugiados no âmbito do
MERCOSUL e seus Estados Associados, e o Curso Regional sobre Apatridia para América Latina e o
Caribe.
Frente aos desafios gerados pela mudança climática e pelos desastres naturais, assim como pelo
deslocamento de pessoas através das fronteiras que estes fenômenos possam gerar, solicita-se ao
ACNUR realizar um estudo sobre o tema com o objetivo de apoiar a adoção de medidas, ferramentas
e direcionamentos nacionais e regionais adequados, incluindo estratégias de resposta nos países da
região, planos de contingência, respostas integradas de gestão do risco de desastres e programas de
vistos humanitários, conforme o marco de sua competência.
Ao longo de todo o processo preparatório, ressaltou-se a transcendência da cooperação e colaboração
entre todos os atores relevantes, inclusive os extraregionais, para responder aos atuais desafios de
deslocamento e apatridia. Em particular, os governos reafirmaram a importância de colaborar
estreitamente com o ACNUR a respeito dos solicitantes de asilo, os refugiados, os repatriados
voluntários, os deslocados e apátridas, e aqueles sem uma nacionalidade clara ou em risco de apatridia.
Além disso, foi reconhecida a conveniência de realizar consultas com o ACNUR quando se tratar de
assuntos relacionados com suas competências, de modo a atender tais temas de maneira célere.
Finalmente, as consultas subregionais recomendaram o fortalecimento das redes nacionais e regionais
da sociedade civil, incluindo a Academia para realizar pesquisas sobre a matéria, intercambiar boas
práticas operacionais, contribuir para a defesa de casos e velar pelo respeito dos parâmetros de direitos
humanos para a proteção das pessoas solicitantes de asilo, refugiadas, deslocadas ou apátridas.
CAPÍTULO OITAVO
Implementação e Acompanhamento
Em resposta à solicitação dos Estados expressa na Declaração do Brasil, o ACNUR se compromete a
difundir amplamente a Declaração e o Plano de Ação do Brasil a nível regional e internacional através
de publicações e de sua promoção em foros internacionais sobre pessoas refugiadas, deslocadas e
apátridas.
Com o objetivo de impulsionar a cooperação internacional na implementação dos diversos programas
deste Plano de Ação, os governos – uma vez definidas suas prioridades a respeito dos mesmos –
elaborarão projetos específicos com a colaboração e assessoria técnica do ACNUR e outros
organismos. Os Estados explorarão a possibilidade de criar mecanismos de avaliação e
514

acompanhamento deste Plano de Ação. O ACNUR, a pedido dos Estados que adotaram o presente
Plano de Ação, elaborará informes trienais de progresso. Com base nestes informes, o ACNUR
apresentará um informe final ao término do período de vigência deste Plano de Ação.
Brasília, 3 de Dezembro de 2014
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IMIGRAÇÃO LABORAL

DECRETOS

DECRETO Nº 9.873, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Dispõe sobre o Conselho Nacional de Imigração.
PUBLICADO NO DOU Nº 123, de 28/06/2019, Seção 1, Página 12
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Conselho Nacional de Imigração.
Art. 2º O Conselho Nacional de Imigração, órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo
e consultivo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem
as seguintes competências:
I - formular a política nacional de imigração;
II - coordenar e orientar as atividades de imigração laboral;
III - efetuar o levantamento periódico das necessidades de mão de obra imigrante
qualificada;
IV - promover e elaborar estudos relativos à imigração laboral;
V - recomendar as condições para atrair mão de obra imigrante qualificada;
VI - dirimir as dúvidas e solucionar os casos especiais para a concessão de autorização
de residência associada às questões laborais, nos termos do disposto no art. 162 do
Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e os casos especiais para a concessão de
autorização de residência não previstos expressamente no Decreto nº 9.199, de 2017;
VII - opinar sobre alteração da legislação relativa à migração laboral;
VIII - emitir resoluções de caráter normativo;
IX - sugerir outras hipóteses imigratórias; e
X - dispor sobre seu regimento interno, que será submetido à aprovação do Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública, e conterá, no mínimo:
a) a organização e o funcionamento de suas reuniões;
b) o funcionamento da sua Secretaria-Executiva;
c) as atribuições de seus membros; e
d) a participação de convidados em suas reuniões plenárias.
Art. 3º O Conselho Nacional de Imigração tem a seguinte composição:
I - um representante de cada Ministério a seguir indicado:
a) Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o presidirá;
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b) Ministério das Relações Exteriores;
c) Ministério da Economia;
d) Ministério da Educação;
e) Ministério da Cidadania; e
f) Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
II - um representante da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
III - um representante de cada uma das três centrais sindicais com maior índice de
representatividade dos trabalhadores, nos termos do disposto no§ 2º do art. 4º da Lei nº
11.648, de 31 de março de 2008;
IV - três representantes dos empregadores, indicados, respectivamente, pelas seguintes
entidades:
a) Confederação Nacional da Indústria;
b) Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; e
c) Confederação Nacional das Instituições Financeiras; e
V - um representante da comunidade científica e tecnológica.
§ 1º Cada membro do Conselho Nacional de Imigração terá um suplente, que o substituirá em
suas ausências e impedimentos.
§ 2º Os membros do Conselho Nacional de Imigração e respectivos suplentes serão indicados
pelos titulares dos órgãos e entidades que representam e designados pelo Ministro de Estado da Justiça
e Segurança Pública.
§ 3º Na hipótese de empate entre os índices de representatividade a que se refere o inciso III
do caput, será dada preferência à central sindical com data de fundação mais antiga.
§ 4º O representante de que trata o inciso V do caput será indicado pela Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência.
§ 5º O Conselho Nacional de Imigração poderá convidar para participar das reuniões plenárias
outros representantes de órgãos e entidades integrantes da administração pública, da comunidade
científica, de entidades da sociedade civil e de organismos internacionais, sem direito a voto.
§ 6º A presidência temporária dos trabalhos nas reuniões plenárias do Conselho Nacional de
Imigração poderá ser atribuída ao membro Coordenador da Câmara Especializada relacionada com o
tema em discussão.
Art. 4º O Conselho Nacional de Imigração se reunirá em caráter ordinário cinco vezes ao ano,
no mínimo, e em caráter extraordinário por convocação de seu Presidente.
§ 1º O quórum de reunião do Conselho Nacional de Imigração é de maioria absoluta dos
membros e o quórum de aprovação é de maioria simples.
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§ 2º É vedada a divulgação das discussões em curso sem a prévia anuência do Presidente do
Conselho Nacional de Imigração.
Art. 5º O Conselho Nacional de Imigração poderá instituir câmaras especializadas com o
objetivo de tratar de matérias específicas relacionadas à imigração.
Parágrafo único. As câmaras especializadas:
I - serão compostas na forma de ato do Conselho Nacional de Imigração;
II - não poderão ter mais de cinco membros;
III - terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e
IV - estão limitadas a três operando simultaneamente.
Art. 6º A Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Imigração será exercida pela
Coordenação-Geral de Imigração Laboral do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de
Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 7º O Conselho Nacional de Imigração tem sede em Brasília, Distrito Federal, e suas
reuniões serão realizadas, preferencialmente, na sede do Ministério da Justiça e Segurança e Pública.
Art. 8º Os membros do Conselho Nacional de Imigração e das câmaras especializadas que se
encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente e os membros que se encontrem em
outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência.
Art. 9º A participação no Conselho Nacional de Imigração e nas câmaras especializadas será
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 10. O Conselho Nacional de Imigração deliberará por meio de resoluções.
Art. 11. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993;
II - o Decreto nº 3.574, de 23 de agosto de 2000; e
III - o art. 163 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO
SÉRGIO MORO
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PORTARIAS MINISTERIAIS

PORTARIA Nº 634, DE 21 DE JUNHO DE 1996
PUBLICADA NO DOU Nº 121, de 25/06/1996, Seção 1, Página 11299
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso da atribuição conferida pelo artigo 1º, IX,
do Decreto nº. 840, de 22 de junho de 1993, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Conselho Nacional de Imigração, na forma do Anexo
à presente Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas a Portaria nº. 1.442, de 3 de dezembro de 1993, e demais disposições
em contrário.
PAULO PAIVA
ANEXO
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO
CAPÍTULO I
CATEGORIA E FINALIDADE
Art.1º O Conselho Nacional de Imigração – CNIg, órgão colegiado, criado pela Lei n° 6.815,
de 19 de agosto de 1980, vinculado ao Ministério do Trabalho, por força do disposto nos artigos 2°,
alínea d, e 17 do Anexo I do Decreto n° 1.543, de 25 de setembro de 1995, com organização e
funcionamento definidos pelos Decretos n° 840, de 22 de junho de 1993 e n° 1.640, de 19 de setembro
de 1995, tem por finalidade:
I - formular objetivos para a elaboração da política de imigração;
II - coordenar e orientar as atividades de imigração;
III - promover estudos de problemas relativos à imigração;
IV - levantar periodicamente as necessidades de mão-de-obra estrangeira qualificada;
V - estabelecer normas de seleção de imigrantes;
VI - definir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que diz respeito a imigrantes;
VII - opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração;
VIII - elaborar o seu Regimento Interno que deverá ser submetido à aprovação do
Ministério de Estado do Trabalho.
CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO
Seção I
Composição
Art. 2º O conselho Nacional de Imigração – CNIg tem a seguinte composição:
I - Um representante de cada Ministério a seguir indicado:
a) do Trabalho, que o presidirá;
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b) da Justiça;
c) das Relações Exteriores;
d) da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
e) da Saúde;
f) da Indústria, do Comércio e do Turismo;
g) da Ciência e Tecnologia;
II - Quatro representantes dos trabalhadores;
III - Quatro representantes dos empregadores;
IV - Um representante da comunidade científica e tecnológica.
§ 1º Os Membros do Conselho. Titulares e Suplentes, serão designados e dispensados pelo
Presidente da República. A designação se fará mediante proposta do Ministro de Estado do Trabalho,
resultante de indicação:
a) dos respectivos Ministros de Estado, no caso do inciso I;
b) das Centrais Sindicais no caso inciso II;
c) das Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio, do Transporte e da
Agricultura no caso do inciso III;
d) da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no caso do inciso IV.
§ 2º Os Membros em suas faltas ou impedimentos serão substituídos por seus Suplentes.
Seção II
Funcionamento
Art. 3º O Conselho reunir-se-à, toda vez que for convocado por seu Presidente, por sua
iniciativa ou por proposta da maioria de seus Membros.
Art. 4º Na impossibilidade do comparecimento do Membro Titular ou de seu Suplente, poderá
participar das discussões, desde que devidamente credenciado pelo órgão de indicação, representante,
sem direito a voto.
Art. 5º O Presidente do Conselho poderá convidar personalidades, técnicos ou especialistas,
que possam contribuir aos trabalhos sem direito a voto.
Art. 6º As Reuniões do Conselho poderão ser instaladas presentes 9 (nove) de seus Membros.
Art. 7º Das Reuniões serão lavradas Atas, sumariando as discussões, as quais serão submetidas
à aprovação do Conselho em Reunião subsequente.
Art. 8º Nas Reuniões do Conselho serão debatidos os itens constantes da Agenda distribuída
com antecedência aos Membros Titulares ou seus Suplentes na falta destes.
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Parágrafo único - As discussões dos itens da Agenda poderão ser de três modalidades, a
critério do Presidente do Conselho:
a) geral da qual participarão os Membros do Conselho, assessores e interessados;
b) de trabalho da qual participarão os Membros, que poderão ser assistidos por um
assessor;
c) de Membros, da qual participarão somente os Membros do Conselho.
Art. 9º O Conselho deliberará por meio de Resoluções, que serão três modalidades:
a) Normativas, de caráter mandatário;
b) Recomendadas, que se constituem de orientações a órgãos da Administração Pública;
c) Administrativas, que se constituem de providências administrativas.
§ 1º As Resoluções Normativas serão declaradas aprovadas pelo Presidente do Conselho,
quando houver consenso ou por maioria dos Membros do Conselho.
§ 2º As Resoluções Recomendadas e Administrativas serão declaradas aprovadas pelo
Presidente do Conselho, após deliberação por consenso ou pela maioria dos Membros presentes à
Reunião.
§ 3º Nas deliberações, cada Membro do Conselho, Titular ou Suplente, na sua falta, terá direito
a um único voto, cabendo ao Presidente do Conselho, também, o voto de qualidade.
§ 4º As Resoluções Normativas do Conselho serão publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 10 Aos Membros é facultado pedir vistas de qualquer matéria em discussão constante da
pauta, que será incluída, obrigatoriamente, na agenda da Reunião subseqüente, mesmo que haja mais
de um pedido.
Parágrafo único - Os Membros poderão requerer a discussão de matéria não incluída na
agenda, inclusive proposta de Resolução, desde que autorizada por consenso ou pela maioria dos
presentes à Reunião.
Art. 11 Na eventual ausência do Presidente do Conselho à Reunião, a presidência será exercida,
sucessivamente, pelos Membros Titulares presentes, de acordo com a precedência constante no art. 2°
deste Regimento.
Art. 12 O Conselho Nacional de Imigração – CNIg estabelecerá regras de procedimentos
relativas ao seu funcionamento e à ordem dos trabalhos.
Seção III
Atribuições dos Membros do Conselho
Art. 13 Ao Presidente do Conselho compete:
I - convocar e presidir as reuniões do Conselho e declarar aprovadas suas Resoluções
Normativas, Recomendadas e Administrativas;
II - coordenar e supervisionar as atividades do Conselho;
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III - representar o Conselho em todos os seus atos;
IV - formalizar as Resoluções do Conselho;
V - baixar os atos administrativos necessários ao funcionamento do órgão, inclusive o
procedimento nas reuniões;
VI - decidir, ad referendum do Conselho, sobre matéria de urgência, devendo tal matéria
ser incluída na agenda da Reunião subseqüente para apreciação;
VII - decidir liminarmente pleitos a ele dirigidos, informando ao Conselho na Reunião
subseqüente;
VIII - convocar Membros suplentes, nos casos de licença ou ausência do Membro
Titular;
IX - submeter à aprovação do Conselho a ata da Reunião anterior.
Art. 14 Aos Membros do Conselho compete:
I - relatar e votar as matérias que lhes forem distribuídas;
II - redigir minuta de Resolução para a qual for designado pelo Presidente do Conselho,
ou por sua própria iniciativa;
III - propor diligências que julgar necessárias ao exercício das suas atribuições;
IV - pronunciar-se e votar matérias em deliberação;
V - examinar o relatório anual das Atividades do Conselho.
CAPÍTULO III
SECRETARIA
Art. 15 A Secretaria do Conselho, diretamente subordinada ao seu Presidente, terá apoio
técnico e administrativo do Ministério do Trabalho.
Parágrafo único - O Presidente do Conselho Nacional de Imigração indicará o Secretário do
Conselho.
Art. 16 Ao Secretário do Conselho compete:
I - participar das Reuniões do Conselho, sem direito a voto;
II - supervisionar, orientar e coordenar os serviços da Secretaria;
III - lavrar as atas das Reuniões;
IV - expedir certidões de atos relativos às deliberações do Conselho;
V - elaborar relatório anual das atividades do Conselho;
VI - preparar e distribuir documentação a ser colocada em discussão nas reuniões.
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CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17 Da decisão referida no inciso VII do art. 13, caberá recurso ao Conselho, no prazo de
40 dias, contados da publicação da decisão no Diário Oficial da União, excluindo-se o dia do início.
Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo é contínuo, não se iniciando nos sábados,
domingos ou feriados.
Art. 18 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno
serão solucionados pelo Presidente, ouvido o plenário.
Art. 19 Este Regimento será submetido à aprovação do Ministro de Estado do Trabalho e
entrará em vigor na data da sua publicação.
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PORTARIA Nº 21, DE 09 DE MARÇO DE 2006
Dispõe sobre a contratação, por empresa estrangeira, de brasileiro para
trabalhar no exterior.
PUBLICADA NO DOU Nº 48, de 10/03/2006, Seção 1, Página 79
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 12 da
Lei nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982 e no art. 6º do Decreto nº 89.339, de 31 de janeiro de 1984, resolve:
Art. 1º A contratação, por empresa estrangeira, de brasileiro para trabalhar no exterior, dependerá
de autorização deste Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo único. Fica delegada competência ao
titular da Coordenação-Geral de Imigração deste Ministério para autorizar a contratação, por empresa
estrangeira, de brasileiro para trabalhar no exterior.
Art. 2º O pedido de autorização deverá ser formulado pela empresa interessada à CoordenaçãoGeral de Imigração, em língua portuguesa, e instruído com os seguintes documentos:
I - comprovação de sua existência jurídica, segundo as leis do país no qual é sediada,
consularizada e traduzida para a língua portuguesa, por tradutor oficial juramentado;
II - comprovação de participação acionária em empresa brasileira de, no mínimo, cinco por
cento do seu capital social integralizado;
III - constituição de procurador no Brasil, com poderes especiais de representação, inclusive
o de receber citação; e
IV - contrato individual de trabalho, em língua portuguesa, contemplando os preceitos da
Le i no 7.064, de 1982.
Parágrafo único. A empresa brasileira de que trata o inciso II deste artigo responderá
solidariamente com a empresa estrangeira pelos encargos e obrigações decorrentes da contratação do
trabalhador.
Art. 3º A autorização para contratação, por empresa estrangeira, de que trata esta Portaria terá
validade de até três anos.
Parágrafo único. Nos casos em que for ajustada permanência do trabalhador no exterior por
período superior a três anos ou nos casos de renovação do contrato de trabalho, a empresa estrangeira
deverá requerer a prorrogação da autorização, juntando:
I - os documentos elencados no art. 2º desta Portaria devidamente atualizados;
II - a comprovação da concessão dos benefícios de que tratam os arts. 21 e 22 da Lei nº
7.064, de 1982; e
III - a comprovação do gozo de férias anuais, no Brasil, do empregado e de seus
dependentes, com despesas de viagens pagas pela empresa estrangeira.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revoga-se a Portaria no 3.256, de 17 de agosto de 1989, deste Ministério.
LUIZ MARINHO
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PORTARIA Nº 1.964, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013
Estabelece no âmbito da Coordenação-Geral de Imigração sistema
destinado ao recebimento eletrônico de documentos relacionados a
pedidos de autorização de trabalho a estrangeiros com a utilização de
assinatura digital baseada em certificado digital. (Alterada pela Portaria
nº 708, de 28 de maio de 2015)
PUBLICADA NO DOU Nº 241, de 12/12/2013, Seção 1, Página 122
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no art. 1º, inciso VI do Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 e, ainda, nos §§
1º e 2º do art. 1° da Resolução Normativa n° 104, de 16 de maio de 2013, do Conselho Nacional de
Imigração, resolve:
Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Coordenação-Geral de Imigração - CGIg, Sistema de
Autorizações de Trabalho a Profissionais Estrangeiros em meio digital, denominado
MIGRANTEWEB_DIGITAL, destinado ao recebimento eletrônico dos documentos relacionados a
pedidos de autorização de trabalho a estrangeiros com base nas Resoluções Normativas aprovadas pelo
Conselho Nacional de Imigração – CNIg.
Art. 2º Para fazer uso dos procedimentos eletrônicos de petições e de envio de documentos no
âmbito do MIGRANTEWEB_DIGITAL, as entidades requerentes de autorização de trabalho a
estrangeiros deverão utilizar-se de assinatura digital, conforme regulado pela Medida Provisória nº
2.200-2, para a validação dos atos.
§ 1º Para a finalidade prevista no caput, as entidades requerentes de autorização de trabalho a
estrangeiros deverão seguir as normas, procedimentos e padrões adotados pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), conforme estabelecido pelo Instituto Nacional de Tecnologia
da Informação da Presidência da República (ITI/PR).
§ 2º Compete a Coordenação Geral de Informática – CGI manter sistema de segurança de
acesso que garanta a permanente preservação e integridade dos dados.
Art. 3º As regras de formato e tamanho dos documentos passíveis de serem recebidos de forma
digitalizada serão estabelecidas pela CGIg de comum acordo com a CGI.
Art. 4º O envio dos documentos por meio eletrônico e com assinatura digital dispensa a
apresentação posterior dos originais ou de fotocópias autenticadas, salvo nos casos em que a CGIg,
por meio de notificação, solicite a apresentação dos documentos em meio físico.
Art. 5º Os documentos digitais enviados eletronicamente pelas entidades requerentes e
referentes a um mesmo pedido de autorização de trabalho a profissional estrangeiro comporão um
dossiê eletrônico específico que permanecerá em arquivo próprio do MTE.
Parágrafo único. Compete à CGI manter a guarda e o acesso dos documentos e dossiês digitais
em arquivo eletrônico pelo mesmo período estabelecido para a guarda de documentos físicos.
Art. 6º Os documentos produzidos eletronicamente com assinatura digital serão considerados
originais para todos os efeitos legais.
Parágrafo-único. A CGIg poderá cancelar a autorização de trabalho emitida quando verificado
o descumprimento de disposições legais no uso de documentos digitalizados.
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Art. 7º Os documentos e dossiês digitais de que trata a presente Portaria serão numerados
conforme a numeração única de processos e documentos utilizada pelos órgãos públicos federais.
Parágrafo Único. Os documentos e dossiês digitais terão numeração sequencial diferenciada
dos processos e documentos produzidos fisicamente.
Art. 8º A utilização do MIGRANTEWEB_DIGITAL passa a ser obrigatória, devendo as
entidades requerentes de autorização de trabalho a estrangeiros utilizarem-se de assinatura digital,
conforme regulado pela Medida Provisória nº 2.200-2, para a validação dos atos. (Redação dada pela
Portaria nº 708, de 28 de maio de 2015)
Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador-Geral de Imigração.
2013.

Art. 10. Os procedimentos previstos nesta Portaria serão implantados até 16 de dezembro de
Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação oficial.
MANOEL DIAS
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
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PORTARIA Nº 708, DE 28 DE MAIO DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no art. 1º, inciso VI do Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 e, ainda, nos §§
1º e 2º do art. 1° da Resolução Normativa n° 104, de 16 de maio de 2013, do Conselho Nacional de
Imigração,
Resolve:
Art. 1º. O art. 8º da Portaria nº 1.964, de 11 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial
da União de 12 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 8º A utilização do
MIGRANTEWEB_DIGITAL passa a ser obrigatória, devendo as entidades requerentes de autorização
de trabalho a estrangeiros utilizarem-se de assinatura digital, conforme regulado pela Medida
Provisória nº 2.200-2, para a validação dos atos.”
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor 90 (noventa) dias contados da data da sua publicação.
MANOEL DIAS
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PORTARIA Nº 656, DE 22 DE AGOSTO DE 2018
Aprova modelos de Contrato de Trabalho e de Nota Contratual para
contratação de músicos, profissionais, artistas e técnicos de espetáculos
de diversões, e dá outras providências.
PUBLICADA NO DOU Nº 163, de 23/08/2018, Seção 1, Página 70
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das suas atribuições que lhe conferem o art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.199,
de 20 de novembro de 2017, no Decreto nº 8.894, de 03 de novembro de 2016, na Lei nº 3.857, de 22
de dezembro de 1960 e na Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, resolve:
Art. 1º Ficam aprovados os modelos de Instrumentos Contratuais, denominados Contrato de
Trabalho por prazo determinado ou indeterminado (ANEXO I) e Nota Contratual para substituição ou
para prestação de serviço caracteristicamente eventual (ANEXO II) de músicos, artistas e técnicos de
espetáculos de diversões, que serão obrigatórios na contratação desses profissionais.
Art. 2º O Contrato de Trabalho e a Nota Contratual deverão ser devidamente preenchidos na
forma contida nos anexos I e II desta Portaria, conforme o caso, e constituirão documento
comprobatório de rendimentos do músico, artista ou técnico em espetáculos de diversões contratado.
Art. 3º A Nota Contratual constituirá o instrumento de contrato a ser utilizado em casos de
substituição ou para prestação de serviço caracteristicamente eventual de músico, artista ou de técnico
em espetáculos de diversões, por prazo não superior a 7 (sete) dias consecutivos, vedada a utilização
desse mesmo profissional, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, por essa forma, pelo mesmo
empregador.
Art. 4º Os Instrumentos Contratuais, conforme modelo aprovado por esta Portaria, poderão ser
disponibilizados aos trabalhadores por suas entidades sindicais representativas e deverão ser gerados:
I - para contratação de músicos, em quatro vias, sendo:
a) a primeira, que ficará em poder do contratante, a ser disponibilizado à
Inspeção do Trabalho;
b) a segunda, para entrega ao contratado;
c) a terceira, para envio à Ordem dos Músicos do Brasil; e
d) a quarta, para envio à entidade sindical representativa da categoria.
II - para contração de artistas e técnicos em espetáculos de diversões, em três vias,
sendo:
a) a primeira, que ficará em poder do contratante, a ser disponibilizado à
Inspeção do Trabalho;
b) a segunda, para entrega ao contratado;
c) a terceira, para envio à entidade sindical representativa da categoria.
Art.5º O instrumento contratual celebrado entre pessoas físicas ou jurídicas e Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões e Músicos estrangeiros, domiciliados no exterior e com estada
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legal no País, será registrado na Coordenação Geral de Imigração - CGIg do Ministério do Trabalho,
como condição de autorização para realização da atividade artística ou musical contratada:
I - até dez (dez) dias antes da apresentação artística ou musical a que se refere, na
hipótese de visto de visita.
II - no ato de solicitação de autorização de residência por prazo determinado, na
hipótese de visto temporário.
§ 1º O requerimento do registro do instrumento contratual deverá ser realizado pelo contratante
ou por procurador habilitado.
§ 2º A CGIg somente efetuará o registro do instrumento contratual mediante comprovação do
recolhimento da importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do ajuste e após todas
as vias terem sido visadas:
I - pelo Sindicado local representativo da categoria, no caso do contratado estrangeiro
ser Artista e Técnico em Espetáculos de Diversões.
II - pela Ordem dos Músicos do Brasil e pelo Sindicato local representativo da categoria,
quando o contratado estrangeiro for Músico.
§ 3º Para contratação de artistas e técnicos em espetáculos de diversões estrangeiros exigir-seá o recolhimento do valor previsto no § 2º à Caixa Econômica Federal em nome da entidade sindical
a que pertencer a categoria do contratado, com base territorial que abranja o local da apresentação.
§ 4º Para contratação de Músicos estrangeiros exigir-se-á o recolhimento do valor previsto no
§ 2º ao Banco do Brasil, em nome da Ordem dos Músicos do Brasil e do sindicato a que pertencer a
categoria do contratado, com base territorial que abranja o local da apresentação, em partes iguais.
§ 5º No caso de contratos celebrados com previsão de remuneração em percentagens de
bilheteria, o registro do instrumento contratual previsto no caput somente se dará mediante
compromisso de que o recolhimento do valor a que se refere o § 2º será feito imediatamente após o
término de cada espetáculo.
§ 6º O compromisso se dará mediante termo a ser firmado entre o contratante e cada uma das
entidades previstas nos §§ 3º e 4º, conforme o caso.
§ 7º Deferido o pedido de registro e emitida a autorização pela CGIg, o contratante ou
procurador habilitado deverá apresentar os respectivos comprovantes na Superintendência Regional
do Trabalho - SRTE de cada Estado onde o contratado estrangeiro for se apresentar, mais
especificamente:
I - na Seção de Fiscalização do Trabalho (SFISC), para as Superintendências Regionais
do Trabalho de que trata o Anexo I da Portaria nº 1.151, de 30 de outubro de 2017 (SP,
RJ, MG e RS);
II - na Seção de Inspeção do Trabalho (SEINT), para as Regionais do Trabalho de que
tratam os Anexos II e III da Portaria nº 1.151, de 30 de outubro de 2017 (Demais Estados
e DF).
§ 8º A indicação da entidade sindical beneficiária do valor recolhido é de responsabilidade do
contratante, não cabendo à CGIg examinar critérios relativos a enquadramento sindical entre as
categorias profissionais envolvidas e a entidade sindical indicada.
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Art. 6º O não cumprimento dos dispositivos da presente Portaria sujeitará os infratores às
sanções previstas em lei.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 8º Ficam revogadas a Portaria nº 3.347, de 30 de setembro de 1986, a Portaria n.º 3.384,
de 15 de dezembro de 1987 e a Norma Operacional n.º 3/2014/SPPE. Revoga-se parcialmente a
Portaria nº 3.346, de 30 de setembro de 1986 no que tange aos arts. 2º, 3º, 4º,6º, 8º e 9º.
CAIO VIEIRA DE MELLO
ANEXO I
CONTRATO DE TRABALHO PORPRAZO DETERMINADO OU INDETERMINADO
Pelo presente instrumento de contrato de trabalho, entre (NOME DO CONTRATANTE,
ENDEREÇO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF), doravante denominado
EMPREGADOR e (NOME E NOME ARTÍSTICO DO CONTRATADO, PROFISSÃO,
ENDEREÇO, CI, CPF, CTPS, NIT, PIS/PASEP, INSCRIÇÃO NA OMB), doravante denominado
EMPREGADO, ficou justo e contratado o seguinte:
PRIMEIRA - O empregado se obriga a prestar seus serviços de (FUNÇÃO), durante a vigência
deste contrato (COM OU SEM) exclusividade.
SEGUNDA - O presente contrato vigorará:
( ) por prazo determinado no período de __/__/__ a__/__/__ .
( ) por prazo indeterminado.
TERCEIRA - O empregado, por força deste contrato, desempenhará suas funções no horário de
(MENCIONAR O HORÁRIO E INTERVALOS), tendo por local (MENCIONAR O LOCAL).
QUARTA - O empregador pagará em contraprestação salarial a quantia de (EM ALGARISMOS
E POR EXTENSO) por (PERÍODO DE PAGAMENTO), acrescidos dos adicionais a que fizer jus,
mediante recibo discriminativo, com cópia para o empregado.
QUINTA - O repouso semanal remunerado será gozado (MENCIONAR O DIA DA SEMANA).
SEXTA - O empregador se obriga a pagar ao empregado, quando para o desempenho dos seus
serviços for necessário deslocamento, as despesas de transporte e de alimentação e hospedagem, até o
respectivo retorno.
CLAUSULA SÉTIMA - A assinatura do presente instrumento não exime os contraentes de
aplicar a legislação trabalhista em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento
devendo ficar uma via com: empregador, empregado, Ordem dos Músicos do Brasil quando se tratar
de contratação de músicos e, do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão, quando
se tratar de contratação desses profissionais, para todos os efeitos da legislação do trabalho em vigor.
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Este contrato vai assinado pelas partes para todos os efeitos da legislação do trabalho em vigor,
devendo ser homologado pelo Sindicato da categoria e pela Ordem dos Músicos do Brasil.
____________________________
Assinatura do contratante

Local e data

____________________________
Assinatura do contratado
ANEXO II
Nota Contratual N°:
O CONTRATANTE (NOME, ENDEREÇO E N° DE INSCRIÇÃONO CNPJ/CPF), contrata os
serviços de (NOME E NOME ARTÍSTICO DO CONTRATADO, PROFISSÃO, ENDEREÇO, CI,
CPF, CTPS NIT, PIS/PASEP E INSCRIÇÃO NA OMB), nas seguintes condições:
PRIMEIRA - O contratado se obriga a prestar seus serviços de (FUNÇÃO) durante o período de
(DATAS DO INÍCIO E TÉRMINO).
SEGUNDA - O contratado desempenhará suas funções no horário de (HORÁRIO E
INTERVALOS), tendo por local (ENDEREÇO).
TERCEIRA - O contratante pagará em contraprestação a importância de (VALOR POR
EXTENSO), acrescidos dos adicionais a que fizer jus, inclusive repouso semanal remunerado, até o
término da prestação dos serviços, mediante recibo discriminativo, com cópia para o contratado.
QUARTA - O contratante se obriga a pagar ao contratado, quando para o desempenho dos seus
serviços for necessário deslocamento, as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, até o
respectivo retorno.
Esta Nota Contratual, firmada em razão de (MENCIONAR EM SUBSTITUIÇÃO A QUEM OU
SE PARA SERVIÇO EVENTUAL), vai assinada pelas partes contratantes para todos os efeitos da
legislação do trabalho em vigor.
____________________________
Assinatura do contratante
____________________________
Assinatura do contratado
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Local e data

PORTARIA Nº 827, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
Dispõe sobre os procedimentos para preenchimento da Guia de
Recolhimento da União - GRU, referente ao pedido de autorização de
residência para fins laborais e de investimento.
PUBLICADA NO DOU Nº 225, de 21/11/2019, Seção 1, Página 50
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o art. 37 da Lei nº
13.844, de 18 de junho de 2019, o Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, e tendo em vista o
disposto no art. 32 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no inciso I do art. 131 do Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O preenchimento da Guia de Recolhimento da União - GRU, referente à taxa pelo
processamento e pela avaliação de pedidos de autorização de residência a imigrante para fins laborais
e de investimento deverá seguir as instruções estabelecidas por esta Portaria.
Parágrafo único. A GRU de que trata o caput deverá ser:
I - dirigida, conforme o caso:
a) à Coordenação-Geral de Imigração Laboral; ou
b) ao Conselho Nacional de Imigração; e
II - recolhida, exclusivamente, junto ao Banco do Brasil.
Art. 2º Para impressão da GRU, o interessado poderá acessar o Portal de Imigração Laboral ou
o sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional, e deverá observar as seguintes especificações:
I - unidade gestora - UG: 200143 - Secretaria Nacional de Justiça - Senajus;
II - gestão: 00001;
III - código de recolhimento: 14055-4;
IV - número de referência: data de nascimento do imigrante (00000000 - dia/mês/ano
sem barra);
V - competência: mês e ano corrente;
VI - vencimento: data de pagamento;
VII - CNPJ ou CPF do contribuinte: CPF ou CNPJ do contribuinte;
VIII - nome do contribuinte: nome do requerente da residência; e
IX - valor principal e valor total: inserir o valor total a ser recolhido.
§ 1º Caso haja no mesmo processo mais de um imigrante, deverá constar no campo “número
de referência” a data de nascimento do primeiro imigrante cadastrado no Sistema de Gestão e Controle
de Imigração - MIGRANTEWEB.
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§ 2º A data de vencimento a ser informada deverá ser anterior à protocolização do pedido de
residência.
§ 3º Deverá ser gerada apenas uma GRU para cada processo, independentemente da quantidade
de imigrante.
§ 4º O valor da GRU será de R$ 168,13 (cento e sessenta e oito reais e treze centavos) por
imigrante.
§ 5º O interessado deverá recolher o valor complementar, por meio de nova GRU, caso o valor
total recolhido não corresponda ao número de imigrantes constante no processo.
§ 6º O agendamento bancário não será considerado como pagamento.
Art. 3º O imigrante ou requerente que, motivadamente, tenha recolhido valor indevido por
meio da GRU poderá solicitar:
I - a restituição junto à Coordenação Geral de Imigração Laboral; ou
II - retificação junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO
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RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina procedimentos para a concessão de autorização de residência
de competência do Ministério do Trabalho. (Alterada pelas Resoluções
Normativas nºs 31, de 12 de junho de 2018 e 37, de 28 de agosto de
2019)
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 250
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O interessado na autorização de residência deverá solicitá-la junto ao Ministério do
Trabalho, mediante preenchimento de requerimento, em formato digital, pela rede mundial de
computadores, desde que preservadas as garantias de segurança de sua autenticidade, nos termos da
Lei, instruído com os seguintes documentos, quando aplicáveis:
I - formulário de Requerimento de Autorização de Residência, conforme Anexo I,
assinado pelo interessado ou por seu representante legal;
II - documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade e
a sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
III - documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por
tradutor público juramentado, exceto se a informação já constar do documento a que se
refere o inciso II;
IV - ato legal que rege a pessoa jurídica devidamente registrada no órgão competente
ou documento de identificação, no caso de pessoa física interessada no pedido;
V - ato de eleição ou de nomeação de seu representante legal devidamente registrado
no órgão competente;
VI - indicação ou cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou do Cadastro
de Pessoa Física - CPF;
VII - procuração quando o solicitante se fizer representar por procurador;
VIII - guia de Recolhimento da União, simples, da taxa de processamento e avaliação
de pedidos de autorização de residência com o respectivo comprovante de pagamento;
IX - documentos previstos em Resolução Normativa específica do Conselho Nacional
de Imigração aplicável ao pedido.
X - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
XI - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência.
§ 1º Fica dispensada a apresentação dos documentos previstos nos incisos III, X e XI deste
artigo para fins de solicitação de autorização de residência prévia, procedimento necessário para a
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emissão de algumas modalidades de vistos temporários, podendo, excepcionalmente, a critério do
Ministério do Trabalho, ocorrer a dispensa dos demais documentos previstos nesse artigo de acordo
com a especificidade de cada Resolução Normativa.
§ 2º O reconhecimento de firma não será exigível, salvo nos casos previstos em legislação
específica.
Art. 2º A ausência de documento ou falha na instrução do processo acarretará o seu
sobrestamento para cumprimento de exigência, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de
ciência por meio eletrônico do interessado, sob pena de indeferimento do pedido.
§ 1º As exigências necessárias para o pedido serão feitas desde logo e de uma só vez ao
interessado, justificando-se exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente.
§ 2º Excepcionalmente, poderá ser concedida dilação para o cumprimento de exigência pelo
prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável a critério do Ministério do Trabalho, desde que devidamente
justificado.
§ 3º A notificação de qualquer ato administrativo ou de decisão exarada pelo Ministério do
Trabalho será efetuada por meio eletrônico que assegure a certeza da ciência do interessado, podendo
ainda ser realizada, se necessário, por via postal com Aviso de Recebimento – AR.
Art. 3º Concluída a instrução do processo, o Ministério do Trabalho decidirá quanto à
autorização no prazo estabelecido na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, prorrogável por igual
período, mediante justificativa expressa.
§ 1º Denegada a autorização de residência caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias contados
da data da ciência do interessado, dirigido à autoridade que proferiu a decisão, para efeitos de
reconsideração.
§ 2º A análise da reconsideração será realizada no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento
do recurso.
§ 3º Caso não haja reconsideração da decisão, o recurso será encaminhado de ofício para
autoridade superior competente.
§ 4º O recurso deverá ser acompanhado da Guia de Recolhimento da União da taxa de
processamento e avaliação de pedidos de autorização de residência com o respectivo comprovante de
pagamento.
Art. 4º As hipóteses de transferência do imigrante para outra empresa do mesmo grupo
econômico, ou mudança de função e/ou agregamento de outras atividades àquelas originalmente
desempenhadas, obrigam a pessoa contratante a comunicar e justificar o ato ao Ministério do Trabalho
no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a sua ocorrência, apresentando aditivo ao contrato de
trabalho, quando cabível.
Art. 5º Os documentos produzidos fora do país deverão ser apostilados de acordo a Convenção
da Apostila “Haia” e serem traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil.
Parágrafo único. Se o país não aderiu a Convenção da Apostila, o interessado deverá
apresentar os documentos em Repartição Diplomática Brasileira no exterior para consularização e
traduzi-los por tradutor público juramentado no Brasil.
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Art. 6º Os vistos de cortesia, visita, diplomático ou oficial poderão ser transformados em
autorização de residência, observada Resolução Normativa específica do Conselho Nacional de Imigração
aplicável ao pedido.
§ 1º O prazo de residência inicial na transformação da condição do portador de visto de visita,
diplomático, oficial ou de cortesia será de até um ano. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 37, de
28 de agosto de 2019)
§ 2º Para fins de realização de investimento no Brasil ou em outra hipótese em que a legislação
brasileira autorize, o prazo de residência decorrente da transformação poderá ser indeterminado. (Redação
dada pela Resolução Normativa nº 37, de 28 de agosto de 2019)
Art. 7º O Ministério do Trabalho notificará o interessado, antes de decretar a perda ou o
cancelamento da autorização de residência, nos termos do capítulo VIII, seção I, subseção II, do Decreto
nº 9.199, de 2017.
Art. 8º Fica revogada a Resolução Normativa nº 104, de 16 de maio de 2013, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 9º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração

ANEXO I
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
(Alterado pela Resolução Normativa nº 31, de 12 de junho de 2018)
1. REQUERIMENTO, COM FUNDAMENTO LEGAL:
1. Resolução do CNIg
2. Tipo de autorização
(

) Residência Prévia

(

) Residência

4. Repartição consular brasileira no exterior
(Se Residência Prévia)

3. Prazo

2. DO SOLICITANTE:
5. Requerente
6. Endereço
8. UF
9. CEP

10. Telefone

11. Correio eletrônico

7. Cidade
12. CNPJ/CPF

2.1. DADOS ESPECÍFICOS DA EMPRESA:
13. Objeto Social (resumo):

14. Data da constituição:
15. Data da última alteração contratual:
16. Pessoa(s) jurídica(s) estrangeira(s) associada(s): (Se couber)
17. Relação das principais associadas, quando se tratar de Sociedade Anônima: (Se couber)
18. Valor do investimento de capital estrangeiro: (Se couber)
19. Data do último investimento: (Se couber)
20. Data de registro no Banco Central do Brasil: (Se couber)
21. Administrador (es) – Nome e cargo:
22. Número atual de empregados:
22.1. Quantidade de brasileiros:
22.2 Quantidade de imigrantes:

3. DO IMIGRANTE:
23. Nome
24. Filiação
Pai:
Mãe:

25. Correio eletrônico
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26. Sexo
27. Estado civil
28. Data de nascimento
29. Escolaridade
30. Profissão
31. Nacionalidade
32. Documento de viagem - Validade
33. Função no Brasil
34. Local de trabalho
35. Informar o valor da última remuneração recebida no
36. Informar a remuneração que o imigrante irá
exterior na moeda nacional brasileira, ou seja, em reais R$: perceber no País em reais R$:
(Se couber)
37. Experiência profissional: relação das empresas nas quais foi empregado, funções exercidas com a respectiva
duração, local e data, por ordem cronológica, discriminando as atividades compatíveis com as que o candidato
desempenhará no Brasil.
38. Situação migratória atual do imigrante
( ) Visitante (
) Portador de visto diplomático, oficial ou de cortesia (
) Portador de Visto temporário ( )
Outra hipótese de Autorização de Residência ( ) Em necessidade de regularização no País ( ) Outra condição

4. DA JUSTIFICATIVA:

39. Justificativa da solicitação de autorização de residência do imigrante:

5. DECLARAÇÃO GERAL DE RESPONSABILIDADE:

40. (RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL e CNPJ DA ENTIDADE REQUERENTE), representada por (NOME E CPF
DA PESSOA QUE ESTÁ ASSINANDO ESSE TERMO), DECLARA, sob as penas da Lei, em relação ao(s)
imigrante(s) indicado(s) neste requerimento durante a sua permanência em Território Nacional, que:
Assume a responsabilidade por todas e quaisquer despesas médicas e/ou hospitalares do imigrante (quando se tratar de
autorização de residência prévia);
Assume a responsabilidade pela repatriação do imigrante ao país de origem (quando se tratar de autorização de
residência prévia);
Caso o(s) imigrante(s) continue(m) a perceber remuneração no exterior, comprometo-me a oferecer a tributação no
Brasil, conforme determina a Secretaria da Receita Federal.
Informa que o imigrante exercerá suas funções no(s) endereço(s) abaixo relacionado(s), comprometendo-se a informar
à Coordenação Geral de Imigração qualquer outro endereço onde o imigrante vier a atuar:
(ENDEREÇO COMPLETO);
(ENDEREÇO COMPLETO);

6. DO REPRESENTENTE LEGAL:
41. Nome
42. CPF / CNPJ

43. Correio eletrônico

7. DO INTERMEDIÁRIO DE MÃO DE OBRA (preencher quando se tratar de trabalhador doméstico
ou caso haja previsão em legislação específica):
44. Nome
45. CPF / CNPJ

46. Correio eletrônico

8. TERMO DE RESPONSABILIDADE:

47. Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, serem verdadeiras as informações transcritas neste
documento, comprometendo-me, inclusive, a comprová-las, mediante a apresentação dos documentos próprios à
fiscalização.
48. Caso seja investidor Pessoa Jurídica (RN 11/2017) - Declaro ter ciência que a continuidade da residência fica
condicionada à apresentação de nova designação em ata ou em contrato ao fim do atual mandato e/ou à comprovação de
haver gerado empregos.
49. Caso seja membro de Conselho (RN 12/2017) - Declaro ter ciência que a continuidade da residência fica
condicionada à apresentação de nova designação em ata ou em contrato ao fim do atual mandato.
50. Caso seja investidor Pessoa Física (RN 13/2017) - Declaro ter ciência que a continuidade da residência fica
condicionada à comprovação da execução do Plano de Investimento ou de Negócios.
(LOCAL E DATA)
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica responsável pela chamada do imigrante, discriminando-se o nome
completo, qualificação, CPF, função e o carimbo da entidade.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
com vínculo empregatício no Brasil.
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 251
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, § 1º, e do art. 147, § 1º, do Decreto nº 9.199, de 2017, ao imigrante
com vínculo empregatício no Brasil.
Parágrafo único. Sendo o empregador pessoa física, o pleito deverá ser instruído, no que
couber, com os mesmos documentos exigidos de empregador pessoa jurídica, nos termos de Resolução
Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de Imigração.
Art. 2º Na apreciação do pedido será examinada a compatibilidade entre a qualificação e a
experiência profissional do imigrante com a atividade que exercerá no país.
§ 1º A comprovação da qualificação e experiência profissional deverá ser feita pelo empregador
requerente, por meio de diplomas, certificados ou declarações das entidades nas quais o imigrante
tenha desempenhado atividades, demonstrando o atendimento de um dos seguintes requisitos:
I - mestrado, doutorado ou grau superior compatível com a atividade que irá
desempenhar; ou
II - conclusão de curso de pós-graduação, com no mínimo 360 (trezentos e sessenta)
horas e experiência mínima de 01 (um) ano na área de especialização, compatível com
a atividade que irá desempenhar; ou
III - nível superior e experiência de no mínimo 02 (dois) anos no exercício da profissão,
contando esse prazo da conclusão do curso de graduação que o habilitou a esse
exercício; ou
IV - formação específica em ocupação de nível técnico e experiência profissional de no
mínimo 03 (três) anos; ou
V - escolaridade mínima de 12 (doze) anos e experiência profissional de no mínimo 04
(quatro) anos em ocupação que não exija nível técnico ou superior; ou
VI - experiência de no mínimo três anos no exercício de profissão, cuja atividade
artística ou cultural independa de formação escolar.
§ 2º Quando o imigrante chamado integrar ou já houver integrado o quadro funcional da
empresa estrangeira, componente do mesmo Grupo Econômico da requerente, o tempo de serviço
prestado àquela poderá ser demonstrado por meio de declaração fornecida pela empresa no Brasil,
integrante do mesmo grupo, desde que o declarante esteja investido em poderes de gestão na empresa
brasileira.
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§ 3º Na hipótese do § 2º deverá ser comprovada a existência de vínculo anterior entre o
empregador e empregado, e em casos excepcionais, não havendo esse vínculo, a critério do Ministério
do Trabalho, poderá ser exigida a apresentação de outros documentos que justifiquem a necessidade
da vinda dessa mão de obra.
§ 4º Excepcionalmente, a depender da atividade a ser desempenhada no Brasil, não se aplicará
o disposto no artigo anterior quando a compatibilidade do perfil profissional do imigrante e a função
possam ser demonstradas por outros meios, desde que apresente experiência profissional mínima de
05 (cinco) anos.
Art. 3º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário
será analisado pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato de trabalho por prazo determinado celebrado entre as partes, que deverá
conter as cláusulas mínimas exigidas, conforme Anexo I, e estar de acordo com as
regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); e
II - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
§ 1º No caso de empregado doméstico, o contrato de trabalho deverá observar o modelo
constante no Anexo II, na língua oficial do país de origem ou em idioma que o empregado declare
dominar, acompanhado da tradução juramentada em português, bem como juntar comprovação da
compra do bilhete de vinda, declaração do empregador de não cobrança do custeio da passagem, da
alimentação durante a viagem e da intermediação de emprego, se houver.
§ 2º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 1º, do Decreto nº 9.199, de 2017,
desde que apresentados os seguintes documentos:
I - contrato de trabalho, por prazo determinado ou indeterminado, celebrado entre as
partes, que deverá conter as cláusulas mínimas exigidas, conforme Anexo I ou III, e
estar de acordo com as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
II - declaração que justifique a necessidade de continuidade do trabalho do imigrante
no Brasil, caso mantenha-se vinculado ao mesmo empregador; e
III - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 99, de 12 de dezembro de 2012, a partir de 21
de novembro de 2017.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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ANEXO I
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS
A (nome da empresa/pessoa física), estabelecida em (endereço completo), representada por (nome do
representante legal da empresa) e (nome e dados do candidato), tem contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O supramencionado é contratado na forma da legislação em vigor para
exercer a função ___________, que abrange as seguintes atividades: (detalhar as atividades que o
imigrante exercerá).
CLÁUSULA SEGUNDA: 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.
CLÁUSULA TERCEIRA: Pela execução dos serviços citados, a contratante pagará salário mensal
de R$_______ (discriminar os valores dos benefícios, quando for o caso).
CLÁUSULA QUARTA: A (nome da empresa/pessoa física) compromete-se a pagar as despesas
relativas à repatriação do imigrante ao término do contrato, comprometendo-se a contratante a
comunicar o fato, em até 15 (quinze) dias, ao Ministério do Trabalho.
CLÁUSULA QUINTA: O contratado não poderá exercer sua atividade profissional para outra
empresa/pessoa física, senão àquela que o tiver contratado na oportunidade de concessão da residência,
conforme o disposto na Lei.
Assinatura e identificação do responsável legal pela empresa/pessoa física.
Assinatura do imigrante contratado.
* Cláusulas mínimas obrigatórias
** Aplicável para autorização de residência prévia
ANEXO II
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO – TRABALHADOR
DOMÉSTICO
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS
A (nome da empresa/pessoa física), estabelecida em (endereço completo), representada por (nome do
representante legal da empresa) e (nome e dados do candidato), tem contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O supramencionado é contratado na forma da legislação em vigor para
prestação de trabalho doméstico, que abrange as seguintes atividades: (detalhar as atividades que o
imigrante exercerá).
Parágrafo único: O local de trabalho: (especificar)
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo deste contrato inicia-se com o ingresso do trabalhador doméstico
no País e vigorará até o prazo final estabelecido para a residência.
CLÁUSULA TERCEIRA: Pela execução dos serviços citados, a contratante pagará salário mensal
de R$_______(discriminar os valores dos benefícios, quando for o caso).
CLÁUSULA QUARTA: A prestação do serviço se dará de segunda-feira à sexta-feira, no horário de
_______ às ________, com intervalo de _____ horas diárias, e no sábado de ______às ______,
perfazendo a jornada de _______ horas semanais.
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CLÁUSULA QUINTA: É vedado ao EMPREGADOR (A) efetuar descontos no salário do
EMPREGADO (A) por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, intermediação
de emprego, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de
acompanhamento em viagem.
Parágrafo Único: É vedado, ainda, efetuar descontos no salário do empregado referente à custeio de
passagem de vinda, de alimentação durante a viagem e de intermediação de mão-de-obra, se houver.
CLÁUSULA SEXTA: A (nome da empresa/pessoa física) compromete-se a pagar as despesas
relativas à repatriação do imigrante ao término do contrato, comprometendo-se a contratante a
comunicar o fato, até 15 (quinze) dias, ao Ministério do Trabalho.
CLÁUSULA SÉTIMA: O contratado não poderá exercer sua atividade profissional para outra
empresa/pessoa física, senão àquela que o tiver contratado na oportunidade de concessão do visto,
conforme o disposto na Lei.
Assinatura e identificação do responsável legal pela empresa/pessoa física.
Assinatura do imigrante contratado.
* Cláusulas mínimas obrigatórias
ANEXO III
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS
A (nome da empresa/pessoa física), estabelecida em (endereço completo), representada por (nome do
representante legal da empresa) e (nome e dados do candidato), tem contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O supramencionado é contratado na forma da legislação em vigor para
exercer a função ___________, que abrange as seguintes atividades: (detalhar as atividades que o
imigrante exercerá).
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo deste contrato terá início em até 30 (trinta) dias e vi14gorará por
prazo indeterminado.
CLÁUSULA TERCEIRA: Pela execução dos serviços citados, a contratante pagará salário mensal
de R$_______(discriminar os valores dos benefícios, quando for o caso).
CLÁUSULA QUARTA: A (nome da empresa/pessoa física) compromete-se a pagar as despesas
relativas à repatriação do imigrante ao término do contrato, comprometendo-se a contratante a
comunicar o fato, em até 15 (quinze) dias, ao Ministério do Trabalho.
Assinatura e identificação do responsável legal pela empresa/pessoa física.
Assinatura do imigrante contratado.
*Cláusulas mínimas obrigatórias
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil, para prestar serviço de assistência
técnica. (Alterada pela Resolução Normativa nº 34, de 14 de agosto de
2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 251
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, § 2º, inciso III do Decreto nº 9.199, de 2017, ao imigrante que venha
ao País, sem vínculo empregatício no Brasil, para prestação de serviço de assistência técnica, em
decorrência de contrato, acordo de cooperação ou convênio, firmado entre pessoa jurídica estrangeira
e pessoa jurídica brasileira.
Parágrafo único. Estão excluídas do conceito de assistência técnica as funções meramente
administrativas, financeiras e gerenciais.
Art. 2º A autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário será
analisada pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - no caso de compra e venda de equipamento com assistência técnica, cópia do
documento emitido e assinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - no caso de assistência técnica em equipamento decorrente de contrato, acordo de
cooperação ou convênio, cópia do instrumento celebrado que demonstre a situação a
que se refere o art. 1º; ou
III - no caso de cooperação técnica entre empresas do mesmo grupo, declaração da
empresa interessada com a identificação das partes e informação do vínculo
associativo existente.
§ 1º Deverão ser apresentados também os demais documentos previstos na Resolução
Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de Imigração.
§ 2º O contrato, acordo ou convênio deverá indicar seu objeto, o valor, o prazo de vigência e
de execução e as demais cláusulas e condições da contratação.
§ 3º A empresa requerente deverá indicar ao Ministério do Trabalho o(s) local(is) onde o
imigrante executará suas atividades, comunicando qualquer alteração.
§ 4º O Ministério do Trabalho poderá denegar a solicitação se restar caracterizada a
inadequação das razões do pedido ou decretar a perda ou o cancelamento da autorização de residência,
se detectado, por Auditor Fiscal do Trabalho ou outro órgão público competente, pressuposto de
relação de emprego com a empresa nacional, observando-se os termos do capítulo VIII, seção I,
subseção II, do Decreto nº 9.199/2017.
§ 5º O prazo de residência do imigrante portador do visto temporário de que trata o art. 1º será
de até 01 (um) ano.
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Art. 3º Poderá ser concedida ao imigrante nova autorização de residência, observado o prazo
máximo estabelecido no art. 2º, mediante justificativa detalhada da empresa requerente quanto à
necessidade da continuidade da prestação de serviço sem vínculo empregatício.
§ 1º Não se aplica a limitação temporal deste artigo para os contratos que, devido a sua natureza
e objeto, contenham cláusula de garantia, sendo, contudo, observado a sua vigência.
§ 2º Havendo interesse da empresa requerente em continuar com a prestação de serviço do
imigrante, deverá promover sua contratação nos moldes da legislação trabalhista brasileira.
Art. 4º A autorização de residência prévia poderá ser concedida pelo período de 180 (cento e
oitenta) dias, para o mesmo imigrante, a cada ano migratório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
mediante a apresentação de carta-convite da empresa interessada atestando o vínculo entre o imigrante
e o serviço, de caráter urgente, a ser prestado no Brasil. (Redação dada pela Resolução Normativa nº
34, de 14 de agosto de 2018)
§ 1º Em situação de emergência a ser informada pela empresa receptora, poderá ser concedida,
em procedimento simplificado, a autorização prevista no art. 1º, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
(Redação dada pela Resolução Normativa nº 34, de 14 de agosto de 2018)
§ 2º Em relação ao mesmo imigrante, esgotado o prazo previsto no caput e havendo pedido de
autorização de residência com fundamento no art. 2º ou art. 3º, dentro do mesmo ano migratório, o
período de 180 (cento e oitenta dias) será deduzido do prazo previsto no §5º do art. 2º.
§ 3º Em caso de deferimento da autorização de residência com fundamento no caput, a
comunicação ocorrerá de forma eletrônica e imediata ao Ministério de Relações Exteriores.
Art. 5º É competente para ingressar com pedido de autorização de residência previsto no caput
do art. 1º a pessoa jurídica, que:
I - seja receptora dos serviços de assistência técnica;
II - seja integrante do mesmo grupo econômico da empresa estrangeira empregadora
do imigrante que realize a prestação de serviços, de forma simultânea, a várias
empresas receptoras dos serviços de assistência técnica no Brasil; ou
III - seja intermediária da empresa estrangeira empregadora do imigrante, em razão de
contrato com cláusula expressa de exclusividade em território brasileiro.
Art. 6º O imigrante estará no país sob a responsabilidade da empresa para a qual estiver
prestando assistência técnica.
Art. 7º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 8º Ficam revogadas as Resoluções Normativas nº 61, de 08 de dezembro de 2004 e nº 100,
de 23 de abril de 2013, a partir de 21 de novembro de 2017.
Art. 9º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil, para transferência de tecnologia.
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 251
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, § 2º, inciso III do Decreto nº 9.199, de 2017, ao imigrante que venha
ao País, sem vínculo empregatício no Brasil, para transferência de tecnologia, em decorrência de
contrato, acordo de cooperação ou convênio, firmado entre pessoa jurídica estrangeira e pessoa jurídica
brasileira.
Art. 2º A autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário será
analisada pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - cópia do contrato, acordo de cooperação ou convênio que demonstre a situação a que
se refere o art. 1º;
II - no caso de cooperação técnica entre empresas do mesmo grupo, declaração da
empresa interessada com a identificação das partes e informação do vínculo associativo
existente;
III - plano de treinamento simplificado, em conformidade com o previsto no contrato,
acordo ou convênio, especificando as qualificações profissionais do imigrante, o escopo
do treinamento, sua forma de execução com o número de brasileiros a serem treinados,
o local onde será executado, a(s) empresa(s) destinatária(s), o tempo de duração e os
resultados esperados; e
IV - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
§ 1º O contrato, acordo ou convênio deverá indicar seu objeto, demonstrando o programa para
a transferência de tecnologia, o valor, o prazo de vigência e de execução e as demais cláusulas e
condições da contratação.
§ 2º A empresa requerente deverá indicar ao Ministério do Trabalho o(s) local(is) onde o
imigrante executará suas atividades, comunicando qualquer alteração.
§ 3º O Ministério do Trabalho poderá denegar a solicitação se restar caracterizada a
inadequação das razões do pedido ou decretar a perda ou o cancelamento da autorização de residência,
se detectado, por Auditor Fiscal do Trabalho ou outro órgão público competente, pressuposto de
relação de emprego com a empresa nacional, observando-se os termos do capítulo VIII, seção I,
subseção II, do Decreto nº 9.199/2017.
§ 4º O prazo de residência do imigrante portador do visto temporário de que trata o art. 1º será
de até 01 (um) ano.
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Art. 3º Poderá ser concedida ao imigrante nova autorização de residência, observado o prazo
máximo estabelecido no art. 2º, mediante justificativa detalhada da empresa requerente quanto à
necessidade da continuidade da prestação de serviço sem vínculo empregatício.
Parágrafo único. Havendo interesse da empresa requerente em continuar com a prestação de
serviço do imigrante, deverá promover sua contratação nos moldes da legislação trabalhista brasileira.
Art. 4º É competente para ingressar com pedido de autorização de residência previsto no caput
do art. 1º a pessoa jurídica, que:
I - seja receptora dos serviços de transferência de tecnologia;
II - seja integrante do mesmo grupo econômico da empresa estrangeira empregadora do
imigrante que realize a prestação de serviços, de forma simultânea, a várias empresas
receptoras dos serviços de transferência de tecnologia no Brasil; ou
III - seja intermediária da empresa estrangeira empregadora do imigrante, em razão de
contrato com cláusula expressa de exclusividade em território brasileiro.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil a marítimo que trabalhe a bordo de
embarcação de cruzeiros marítimos pela costa brasileira. (Alterada pela
Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 252
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá conceder autorização de residência
para fins de trabalho, sem vínculo empregatício no Brasil, nos termos do art. 38, § 2º, inciso VII, alínea
“a”, e do art. 147, § 2º, inciso VII, alínea “a”, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, a
marítimo e demais profissionais que trabalham a bordo de embarcação em cruzeiros marítimos ou
fluviais em águas jurisdicionais brasileiras, considerando que: (Redação dada pela Resolução CNIG
MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
I - os trabalhadores estrangeiros, portadores de carteira internacional de marítimo
emitida nos termos da Convenção nº 185 da Organização Internacional do Trabalho,
promulgada pela Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019, estarão isentos de visto
para estadas de até cento e oitenta dias a cada ano migratório; e (Inciso acrescido pela
Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
II - os trabalhadores que não se enquadrarem no inciso anterior necessitarão de visto
temporário ou da autorização de residência de que trata esta Resolução para estadas por
períodos superiores a noventa dias. (Inciso acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº
43, de 23 de julho de 2020)
Art. 2º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário
será analisado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante a apresentação dos seguintes
documentos: (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
I - lista de marítimos que exerçam atividades remuneradas a bordo da embarcação de
cruzeiros marítimos, conforme Anexo I;
II - lista de marítimos portadores da Carteira de Identidade Internacional de Marítimo
ou documento equivalente, conforme Anexo II;
III - ato de designação da empresa representante, devidamente apostilado e traduzido
oficialmente; e
IV - documentos previstos nos incisos I, II e IV a VIII do art. 1º da Resolução Normativa
nº 01, de 2017, do Conselho Nacional de Imigração. (Redação dada pela Resolução
CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
§ 1º Os documentos previstos nos incisos III, X e XI do art. 1º da Resolução Normativa nº 01,
de 2017, do Conselho Nacional de Imigração deverão ser apresentados à autoridade consular.
(Renumerado do parágrafo único, pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
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§ 2º O prazo da residência prevista no caput será de até dois anos. (Parágrafo acrescido pela
Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos do art. 147, § 2º, inciso VII,
alínea “a”, do Decreto nº 9.199, de 2017, desde que apresentados os documentos previstos: (Redação
dada pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
I - nos incisos III, X e XI do art. 1º da Resolução Normativa nº 01, de 2017, do Conselho
Nacional de Imigração; e (Inciso acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23
de julho de 2020)
II - no art. 2º desta Resolução. (Inciso acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de
23 de julho de 2020)
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
Art. 4º A partir do trigésimo primeiro dia de operação em águas jurisdicionais brasileiras, a
embarcação de turismo estrangeira deverá contar com um mínimo de vinte e cinco por cento de
brasileiros do total dos profissionais existentes a bordo da embarcação a serem definidas pelo armador
ou pela empresa representante do mesmo. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de
julho de 2020)
§ 1º Excepcionalmente, o Conselho Nacional de Imigração poderá, fundamentadamente,
autorizar a alteração do percentual de trabalhadores brasileiros estipulado no caput. (Renumerado do
parágrafo único, pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
§ 2º Na temporada de 2020/2021, excepcionalmente, o percentual de que trata o caput será de
quinze por cento. (Parágrafo acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
Art. 5º O percentual de brasileiros a que se refere o art. 4º, caput, poderá ser compensado,
considerando-se a média estabelecida entre os navios da mesma companhia, mediante solicitação,
antes do início da temporada, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. (Redação dada pela
Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
Parágrafo único. Na hipótese da compensação de que trata este artigo, nenhum navio poderá
ter percentual inferior a dez por cento de brasileiros. (§§ 1º e 2º transformados em Parágrafo único,
pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
Art. 6º Os brasileiros recrutados em território nacional e embarcados para laborar apenas
durante a temporada de cruzeiros marítimos em águas jurisdicionais brasileiras deverão ser contratados
pela empresa operadora do navio estabelecida no Brasil ou, na ausência desta, pelo agente marítimo
responsável pela operação da embarcação. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23
de julho de 2020)
§ 1º O contrato de trabalho, na hipótese do caput, deverá estar adequado à legislação trabalhista
brasileira aplicável à espécie. (Parágrafo acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho
de 2020)
§ 2º Considera-se temporada de cruzeiros marítimos em águas jurisdicionais brasileiras o
período compreendido entre trinta dias antes da partida da embarcação para o primeiro porto brasileiro
até trinta dias depois da saída do último porto brasileiro, incluindo neste período eventuais ausências
das águas jurisdicionais brasileiras. (Parágrafo acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de
julho de 2020)
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Art. 7º A saída da embarcação das águas jurisdicionais brasileiras por período inferior a quinze
dias consecutivos não interromperá a contagem para efeito do disposto no art. 4º. (Redação dada pela
Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
Art. 8º Nos termos do art. 29, § 7º, inciso I do Decreto nº 9.199, de 2017, na hipótese de o marítimo
ingressar no País em viagem de longo curso ou em cruzeiros marítimos ou fluviais pela costa brasileira,
para estadas de até cento e oitenta dias a cada ano migratório, estará isento de visto de visita, desde que
apresente carteira internacional de marítimo emitida nos termos da Convenção nº 185 da Organização
Internacional do Trabalho. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
§ 1º Será aplicado o disposto no caput deste artigo nos casos de substituição obrigatória da
tripulação, em que o ingresso dos substituídos no País ocorra por transporte aéreo. (Parágrafo acrescido
pela Resolução CNIG MJSP nº 43, de 23 de julho de 2020)
§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, será exigida a devida comprovação documental junto à Polícia
Federal pela empresa afretadora ou contratante. (Parágrafo acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 43,
de 23 de julho de 2020)
Art. 9º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa específica.
Art. 10. Fica revogada a Resolução Normativa nº 71, de 05 de setembro de 2006, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 11. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração

ANEXO I
LISTA DE MARÍTIMOS EM EMBARCAÇÃO DE TURISMO ESTRANGEIRA COM
AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PRÉVIA
NOME DA EMBARCAÇÃO:
BANDEIRA DA EMBARCAÇÃO:
IMIGRANTE (S)
1.
NOME

DATA DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

NÚMERO DO PASSAPORTE

VALIDADE DO PASSAPORTE

SEXO

ESCOLARIDADE

FUNÇÃO NO BRASIL

SALÁRIO MENSAL

REPARTIÇÃO CONSULAR BRASILEIRA NO EXTERIOR
2... (*)
(*) Replicar o quadro quantas vezes necessárias.

554

ANEXO II
LISTA DE MARITIMOS PORTADORES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE INTERNACIONAL DE
MARITIMO OU CONFORME CONVENÇAO OIT.
NOME DA EMBARCAÇÃO:
BANDEIRA DA EMBARCAÇÃO:
IMIGRANTE (S)
1.
NOME

DATA DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

SEXO

ESCOLARIDADE

FUNÇÃO NO BRASIL

SALÁRIO MENSAL

NÚMERO DA CARTEIRA DE MARITIMO VALIDADE DA CARTEIRA DE MARITIMO
OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
2... (*)
(*) Replicar o quadro quantas vezes necessárias.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil para atuação como marítimo a bordo
de embarcação ou plataforma de bandeira estrangeira. (Alterada pela
Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 252
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá conceder autorização de residência
para fins de trabalho, sem vínculo empregatício no Brasil, nos termos do art. 38, § 2º, inciso VII, alínea
“b”, e do art. 147, § 2º, inciso VII, alínea “b”, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, a
marítimo e demais profissionais que trabalhem a bordo de embarcação ou plataforma de bandeira
estrangeira, que venha a operar ou que esteja em operação nas águas jurisdicionais brasileiras, com
prazo de estada superior a noventa dias. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de
julho de 2020)
Art. 2º Para os fins de que trata esta Resolução, é considerado, nos termos do Decreto nº 2.596,
de 18 de maio de 1998 e das Normas da Autoridade Marítima do Ministério da Marinha: (Redação
dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
I - marítimo: tripulante que opere embarcações classificadas: (Inciso acrescido pela
Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
a) para a navegação em mar aberto, aí incluídas a navegação de cabotagem,
apoio marítimo e apoio portuário; e
b) para a navegação interior nos canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas
marítimas consideradas abrigadas.
I-A - a categoria de marítimo subdivide-se em: (Inciso acrescido pela Resolução CNIG
MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
a) Seção de Convés:
1. Oficiais: Capitão de Longo Curso, Capitão de Cabotagem, 1º Oficial
de Náutica e 2º Oficial de Náutica;
2. Subalternos: Mestre de Cabotagem, Contramestre, Marinheiro de
Convés, Moço de Convés e Marinheiro Auxiliar de Convés;
b) Seção de Máquina:
1. Oficiais: Oficial Superior de Máquinas; 1º Oficial de Máquinas; e 2º
Oficial de Máquinas;
2. Subalternos: Condutor de Máquinas, Marinheiro de Máquinas, Moço
de Máquinas, Marinheiro Auxiliar de Máquinas e Eletricista;
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c) Seção de Câmara:
1. Subalternos: Cozinheiro e Taifeiro; e
d) Seção De Saúde:
1. Subalternos: Enfermeiro e Auxiliar De Saúde;
II - profissional não tripulante: todo aquele que, sem exercer atribuições diretamente
ligadas à operação da embarcação, preste serviços eventuais a bordo da embarcação e
em plataformas; e (Inciso acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho
de 2020)
III - tripulante não aquaviário: profissional que faz parte da tripulação marítima das
unidades offshore móveis e das plataformas e exerce funções referentes à operação
dessas unidades, devendo ser habilitado por meio de cursos específicos, realizados em
instituições credenciadas pela autoridade marítima. (Inciso acrescido pela Resolução
CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
Art. 3º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário
será analisado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante a apresentação dos seguintes
documentos: (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
I - cópia do contrato de afretamento celebrado com empresa brasileira ou do contrato
de prestação de serviços, ou do contrato de risco, celebrado com empresa brasileira, ou
da Portaria de Concessão editada pela Agência Nacional do Petróleo, que comprove o
vínculo entre a empresa brasileira e uma das atividades previstas no Art. 4º que serão
realizadas pela embarcação estrangeira; e
II - documentos previstos nos incisos I, II e IV a VIII do art. 1º da Resolução Normativa
nº 01, de 1º de dezembro de 2017 do Conselho Nacional de Imigração. (Redação dada
pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
§ 1º Os documentos previstos nos incisos III, X e XI do art. 1º da Resolução Normativa nº 01,
de 2017 do Conselho Nacional de Imigração deverão ser apresentados à autoridade consular.
(Renumerado do parágrafo único, pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
§ 2º O prazo da autorização de residência prevista no caput deste artigo será de até dois anos.
(Parágrafo acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
Art. 4º Quando embarcações ou plataformas estrangeiras operarem em águas jurisdicionais
brasileiras, por prazo superior a noventa dias contínuos, deverão ser admitidos marítimos e outros
profissionais brasileiros, observadas as seguintes condições e proporções:
I - para embarcações utilizadas na navegação de apoio marítimo, assim definida aquela
realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações, que atuem nas atividades
de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos:
a) a partir de noventa dias de operação, deverão contar com um terço de
brasileiros: (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de
2020)
1. nas seções de convés e máquinas, devendo a respectiva fração ser
respeitada em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos;
e
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2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação;
b) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverão contar com metade de
brasileiros: (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de
2020)
1. nas seções de convés e máquinas, devendo a respectiva fração ser
respeitada em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos;
e
2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação;
c) a partir de trezentos e sessenta dias de operação, deverá contar com dois terços
de brasileiros: (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho
de 2020)
1. nas seções de convés e máquinas, devendo a respectiva fração ser
respeitada em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos;
e
2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação;
II - para embarcações empregadas na prospecção, perfuração, produção ou
armazenamento de petróleo, assim como plataformas, definidas como instalações ou
estruturas, fixas ou flutuantes, destinadas às atividades direta ou indiretamente
relacionadas com a pesquisa, exploração e explotação dos recursos oriundos do leito
das águas interiores e seu subsolo, ou do mar, inclusive da plataforma continental e seu
subsolo: (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
a) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverá contar com um quinto de
brasileiros do total de profissionais existentes a bordo;
b) a partir de trezentos e sessenta dias de operação, deverá contar com um terço
de brasileiros do total de profissionais existentes a bordo; e
c) a partir de setecentos e vinte dias de operação, deverá contar com dois terços
de brasileiros do total de profissionais existentes a bordo.
III - para embarcações utilizadas na navegação de cabotagem, definida como aquela
realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima, ou
esta e as vias navegáveis interiores, e na navegação de apoio portuário, definida como
realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, para atendimento a
embarcações e instalações portuárias, bem como na navegação em águas interiores e
nas embarcações destinadas a regaseificação de gás natural liquefeito: (Redação dada
pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
a) a partir de noventa dias de operação, deverá contar com um quinto de
marítimos brasileiros, arredondando-se para o inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que cinco décimos: (Redação dada pela Resolução CNIG
MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
1. nas seções de convés e máquinas, devendo a respectiva fração ser
respeitada em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos;
e
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2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação;
b) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverá contar com um terço de
marítimos brasileiros, arredondando-se para o inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que cinco décimos: (Redação dada pela Resolução CNIG
MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
1. nas seções de convés e máquinas devendo a respectiva fração ser
respeitada em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos;
e
2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação.
Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública analisar e decidir em
caso de solicitação justificada de prorrogação dos prazos previstos neste artigo, ouvido o sindicato
representativo da categoria. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
Art. 5º Poderá ser concedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao interessado
que esteja no território brasileiro, a autorização de residência de que trata o art. 147, § 2º, inciso VII,
alínea “b”, do Decreto nº 9.199, de 2017, desde que apresentados os documentos previstos: (Redação
dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
I - nos incisos III, X e XI do art. 2º da Resolução Normativa nº 01, de 2017 do Conselho
Nacional de Imigração; e (Inciso acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23
de julho de 2020)
II - no art. 3º desta Resolução. (Inciso acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de
23 de julho de 2020)
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
Art. 6º A transferência do marítimo e demais profissionais para outra embarcação da mesma
empresa contratada deverá ser comunicada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela
contratante, por meio eletrônico. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de
2020)
Art. 7º No caso de o imigrante trabalhar em mais de uma embarcação deverá apresentar,
juntamente com o pedido de residência junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a
justificativa e os contratos das referidas embarcações. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº
42, de 23 de julho de 2020)
Art. 8º Em caso de mudança de empregador, a autorização deverá ser solicitada ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública pela empresa afretadora ou contratante, nos termos da legislação em
vigor. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
Art. 9º É competente para ingressar com pedido de autorização de residência previsto no caput
do art. 3º o interessado que seja de empresa brasileira vinculada à operação em águas juridicionais
brasileiras em uma das atividades previstas no art. 4º.
Art. 10. A saída da embarcação das águas jurisdicionais brasileiras por período inferior a
quinze dias consecutivos, não interromperá a contagem para efeito do disposto no art. 4º desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
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Art. 11. Para o prazo de estada de até noventa dias, a cada ano migratório, nos termos do
disposto no inciso I, § 7º do art. 29 do Decreto nº 9.199, de 2017, o marítimo e demais profissionais a
bordo da embarcação poderão ingressar no País com visto de visita, dele estando isentos os portadores
da carteira internacional de marítimo emitida nos termos da Convenção nº 185 da Organização
Internacional do Trabalho. (Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
§ 1º Os trabalhadores estrangeiros que ingressarem nessa condição e que pretendam ultrapassar
o prazo de estada de noventa dias devem requerer autorização de residência, nos termos do art. 5º.
(Parágrafo acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
§ 2º O disposto no caput deste artigo será aplicado, excepcionalmente, nos casos de substituição
obrigatória da tripulação, com ingresso dos novos tripulantes no País por transporte aéreo. (Parágrafo
acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deverá haver a devida comprovação documental junto à Polícia
Federal pela empresa afretadora ou contratante. (Parágrafo acrescido pela Resolução CNIG MJSP nº
42, de 23 de julho de 2020)
Art. 12. A renovação do prazo de residência será disciplinada em resolução específica.
(Redação dada pela Resolução CNIG MJSP nº 42, de 23 de julho de 2020)
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 07, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil para prestar serviço ou auxílio
técnico ao Governo brasileiro.
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 253
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993, e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, §2º, inciso I e do art. 147, § 2º, inciso I, do Decreto nº 9.199, de 2017,
ao imigrante, sem vínculo empregatício no Brasil, para prestar serviço ou auxílio técnico ao Governo
brasileiro.
Art. 2º A autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário será
analisada pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato, convênio ou ato internacional de que o Brasil seja parte; e
II - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
§ 2º O Ministério das Relações Exteriores será previamente ouvido quanto à validade do ato
internacional.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso I, do Decreto nº 9.199, de
2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
§ 2º A parte interessada deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
imigrante prestador de serviço ou auxílio técnico ao Governo brasileiro.
Art. 4º O encaminhamento do processo para fins de obtenção de visto, bem como a
regularização da estada e situação do imigrante para o exercício de atividades profissionais são de
responsabilidade do órgão interessado.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 35, de 28 de setembro de 1999, a partir de 21
de novembro de 2017.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 08, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de visto temporário e autorização de residência
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no Brasil ao abrigo de
acordo de cooperação internacional. (Alterada pela Resolução
Normativa nº 29, de 12 de junho de 2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 142, de 25/07/2018, Seção 1, Página 47
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário, previsto no inciso II do § 2º do art. 38 do Decreto nº 9.199, de 2017,
poderá ser concedido a imigrante que pretenda vir ao Brasil ao abrigo de acordo de cooperação
internacional, assim reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores, sem vínculo empregatício
no Brasil, na qualidade de técnico, prestador de serviço, voluntário, especialista e professor, junto a
entidades oficiais, privadas ou não governamentais.
Art. 2º Para solicitar o visto de que trata o art. 1º, o imigrante deverá apresentar à autoridade
consular os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada e, quando cabível, de saída do
território nacional; e
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem ou, a critério da
autoridade consular, e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente.
Art. 3º Deverão, também, ser apresentados à autoridade consular:
I - acordo de cooperação, memorando de entendimento, protocolo adicional, ou
documento equivalente, nos quais se faça menção expressa à vinda de imigrante;
II - comprovação da qualificação e a experiência profissional do imigrante com a
atividade que exercerá no país;
III - convite ao interessado, no qual serão estipuladas as condições de estada, a atividade
a ser desenvolvida, o prazo pretendido, bem como declaração de que o interessado,
inclusive voluntário, não será remunerado por fonte situada no Brasil; e
Parágrafo Único. O prazo da residência do imigrante portador do visto temporário de que trata
o art. 1º será de até 02 (dois) anos.
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Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso II, do Decreto nº 9.199, de
2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 3º e outros documentos constantes na
Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de Imigração.
§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
§ 2º A parte interessada deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
imigrante ao abrigo de acordo de cooperação internacional, assim reconhecido pelo Ministério das
Relações Exteriores, na qualidade de técnico, prestador de serviço, voluntário, especialista, cientista e
pesquisador, junto a entidades oficiais, privadas ou não governamentais.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 43, de 28 de setembro de 1999, a partir de 21
de novembro de 2017.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 09, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil, para representar no País, instituição
financeira ou assemelhada sediada no exterior.
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 253
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, § 2º, inciso IV e do art. 147, § 2º, inciso IV, do Decreto nº 9.199, de
2017, ao imigrante, sem vínculo empregatício no Brasil, para representar no País instituição financeira
ou assemelhada sediada no exterior.
§ 1º Considera-se representação aquela referente à pessoa física ou jurídica domiciliada no
Brasil, tendo por objeto a realização de contatos comerciais e a transmissão de informações de interesse
da matriz ou de filiais no exterior, com exceção da prática de operações privativas das instituições
financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 2º A autorização de residência ao imigrante na condição de representante ficará condicionada
ao credenciamento da representação da instituição financeira ou assemelhada junto ao Banco Central
do Brasil.
§ 3º A autorização de residência ficará condicionada ao exercício da função para a qual foi
solicitada, pelo prazo do mandato determinado no instrumento de nomeação de representante.
Art. 2º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário
será analisado pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - instrumento público de procuração delegando poderes ao imigrante;
II - certificado de credenciamento da instituição financeira, na forma estabelecida pelo
Banco Central do Brasil; e
III - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso IV, do Decreto nº 9.199,
de 2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
§ 2º A parte interessada deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
imigrante que represente no País instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior.
Art. 4º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
564

Art. 5º Fica revogada a Resolução Normativa nº 63, de 06 de julho de 2005, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil, para representar pessoa jurídica de
direito privado sem fins lucrativos.
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 253
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, § 2º, inciso V e do art. 147, § 2º, inciso V, do Decreto nº 9.199, de
2017, ao imigrante, sem vínculo empregatício no Brasil, para representar pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos.
§ 1º A autorização a que se refere o caput está vinculada ao exercício de cargo de diretor,
gerente ou administrador.
§ 2º Aplicam-se as premissas estabelecidas no caput às pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos, que atuem no Brasil por meio de escritório, agência ou filial, bem como àquelas
que possuam sede no Brasil e atuem no exterior, desde que demonstrem sua atuação institucional nos
propósitos exemplificados abaixo:
I - promoção da assistência social;
II - promoção da educação e do desporto;
III - combate à pobreza;
IV - promoção da cultura;
V - defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável;
VII - promoção da ética, da paz, dos direitos humanos, dos direitos sociais, da
democracia e de outros valores universais;
VIII - representação sindical internacional.
Art. 2º A autorização de residência prévia para emissão do visto temporário será concedida
pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - plano das ações a serem realizadas no Brasil, contemplando a utilização dos recursos
necessários, em conformidade com o estabelecido no § 1º do art. 1º;
II - plano de aplicação dos recursos transferidos do exterior pela pessoa jurídica
estrangeira, para projetos no Brasil, nas áreas definidas no §1º do art. 1º, quando couber;
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III - descrição das atividades que o imigrante executará no território nacional;
IV - autorização de funcionamento da entidade sem fins lucrativos quando exigido por
Lei; e
V - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
§ 2º A autorização de residência prévia fica condicionada ao exercício da função e ao prazo de
duração do mandato consignado no contrato social ou na ata de nomeação ou na procuração outorgada.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso V, do Decreto nº 9.199, de
2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
§ 2º A parte interessada deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
imigrante que representa pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.
Art. 4º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 5º Fica revogada a Resolução Normativa nº 70, de 09 de maio de 2006, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para imigrante
administrador, gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão, para
representar sociedade civil ou comercial, grupo ou conglomerado
econômico - pessoa jurídica.
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 253
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para realização de
investimento, nos termos do art. 43 e do art. 151, § 2º, do Decreto nº 9.199, de 2017, ao imigrante
administrador, gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão, para representar sociedade civil
ou comercial, grupo ou conglomerado econômico que realize investimento externo em empresa
estabelecida no País, com potencial para geração de empregos ou de renda.
§ 1º A concessão da autorização de residência ao imigrante ficará condicionada ao exercício
da função que lhe for designada em ata ou contrato devidamente registrado no órgão competente.
§ 2º 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.
§ 3º 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.
§ 4º 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.
Art. 2º A autorização de residência prévia para fins de concessão de visto será analisada pelo
Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante de investimento externo em montante igual ou superior a R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) por Administrador, Gerente, Diretor ou Executivo
chamado, mediante a apresentação da Tela Quadro Societário Atual - Registro
Declaratório de Investimento Externo Direto no Brasil - do sistema do Banco Central,
comprovando a integralização do investimento na empresa receptora e contrato de
câmbio emitido pelo Banco receptor do investimento, nos códigos de natureza fato que
caracterizam o investimento direto estrangeiro; ou
II - comprovante de investimento externo em montante igual ou superior a R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por Administrador, Gerente, Diretor ou
Executivo chamado, mediante a apresentação da Tela Quadro Societário Atual 568

Registro Declaratório de Investimento Externo Direto no Brasil - do sistema do Banco
Central, comprovando a integralização do investimento na empresa receptora e do
contrato de câmbio emitido pelo Banco receptor do investimento, nos códigos de
natureza fato que caracterizam o investimento direto estrangeiro; e geração de dez
novos empregos, no mínimo, durante os dois anos posteriores a instalação da empresa
ou entrada do Administrador, Gerente, Diretor ou Executivo; ou
III - Quando se tratar de investimento de pessoa jurídica não residente no Brasil em
razão da aplicação de recursos externos por meio de Fundo de Investimento em
Participações (FIP), nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.373, de
29 de setembro de 2014, e suas alterações, a requerente deverá apresentar: (i) ato de
indicação do imigrante com poderes de gestão, feito pelo investidor estrangeiro; (ii)
comprovante de participação de capital externo da(s) empresa(s) investidora(s), por
meio de Boletim de subscrição e contrato de câmbio e (iii) comprovante da transferência
bancária correspondente ao valor do inciso I ou II, conforme o caso, devidamente
integralizado na empresa brasileira; e
IV - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
§ 1º Caso não haja geração de contrato de câmbio e o investimento estrangeiro estiver de acordo
com as diretrizes definidas nas Leis nº 4.131/1962 e nº 11.371/2006 e com a Circular do Banco Central
do Brasil nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, e suas alterações, poderá a parte interessada substituir
o “contrato de câmbio” emitido pelo Banco receptor do investimento pelas demonstrações financeiras
do exercício social, conforme prevê a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais
regulamentações emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
§ 2º O prazo da residência prevista no caput será indeterminado.
Art. 3º A empresa requerente deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
Administrador, Gerente, Diretor ou Executivo, condicionando-se a concessão de novas autorizações
de residência ao cumprimento desta exigência.
Parágrafo único. A mudança para outra empresa, que não a do mesmo conglomerado, com
anuência da requerente, dependerá de autorização do Ministério do Trabalho.
Art. 4º O exercício de novas funções constantes do estatuto da empresa ou do contrato social,
ou na hipótese de concomitância, constante do estatuto ou do contrato das demais empresas do mesmo
grupo ou conglomerado econômico, deverá ser previamente solicitado ao Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. Na hipótese de requerimento de concomitância posterior ao processo de visto
inicial, para exercício de função de dirigente em empresas do mesmo grupo ou conglomerado
econômico, será admitido o exercício desde que haja anuência prévia do Ministério do Trabalho, com
a apresentação dos seguintes documentos:
I - requerimento fazendo referência ao processo que deu origem ao visto inicial;
II - comprovante do vínculo associativo existente entre as empresas do grupo ou
conglomerado econômico;
III - contrato social ou estatuto social da empresa requerente, bem como da última
alteração contratual, devidamente registrada na Junta Comercial, quando se tratar de
pedido de concomitância em empresa do mesmo grupo ou conglomerado econômico,
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ainda que anteriores à indicação do Administrador, Gerente, Diretor ou quaisquer outros
cargos com poderes de gestão;
IV - ato de indicação do imigrante para o cargo, que deverá constar do contrato/estatuto
social; e
V - carta de anuência para o exercício de cargo em concomitância, firmada pela empresa
para a qual foi inicialmente autorizado, bem como carta de anuência do próprio
imigrante.
Art. 5º A empresa de capital nacional com subsidiaria no exterior que indicar imigrante para
exercer as funções de Administrador, Gerente, Diretor ou Executivo, em caráter permanente, deverá
atender, quanto à documentação, o disposto no inciso IV do art. 2º.
§ 1º A empresa requerente deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
Administrador, Gerente, Diretor ou Executivo, podendo ser condicionada a concessão de novas
autorizações de residência ao cumprimento desta exigência.
Art. 6º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 151, § 2º, do Decreto nº 9.199, de 2017,
desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será indeterminado.
Art. 7º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 8º Fica revogada a Resolução Normativa nº 62, de 08 de dezembro de 2004, a partir de 21
de novembro de 2017.
Art. 9º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para exercício de
cargo, função ou atribuição, sem vínculo empregatício, por prazo
indeterminado, em razão de legislação federal específica exigir
residência no Brasil.
PUBLICADA NO DOU Nº 235, de 08/12/2017, Seção 1, Página 254
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho ao imigrante, sem vínculo empregatício no Brasil, por prazo indeterminado, em razão de
legislação federal específica exigir residência no País para exercício de cargo, função ou atribuição,
nos termos do art. 38, §2º, inciso IX e do art. 147, § 2º, inciso IX, do Decreto nº 9.199, de 2017.
Parágrafo único. Os preceitos previstos nesta Resolução Normativa não se aplicam à
residência destinada ao exercício de cargo ou função pública da administração direta, autarquia ou
fundação pública.
Art. 2º A autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário será
analisada pelo Ministério do Trabalho, mediante a indicação da legislação federal específica que
ampare o pedido bem como a apresentação dos seguintes documentos:
I - ato de indicação do imigrante para o cargo, função ou atribuição que deverá constar
no contrato ou estatuto social;
II - contrato ou estatuto social; e
III - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
Parágrafo Único. O prazo da residência prevista no caput será indeterminado.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso IX, do Decreto nº 9.199,
de 2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
Parágrafo Único. O prazo da residência prevista no caput será indeterminado.
Art. 4º A parte interessada deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
imigrante que em razão de legislação federal específica exigir residência no País esteve no exercício
de cargo, função ou atribuição.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para realização de
investimento de pessoa física em pessoa jurídica no País.
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 376
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência, nos termos do
art. 42 e do art. 151, caput, do Decreto nº 9.199, de 2017, a imigrante, pessoa física, que pretenda,
com recursos próprios de origem externa, realizar investimento em pessoa jurídica no Brasil, em
projeto com potencial para geração de empregos ou de renda no País.
Art. 2º A concessão de autorização de residência prévia a imigrante ficará condicionada à
comprovação de investimento, em moeda estrangeira, em montante igual ou superior equivalente a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante apresentação de Plano de Investimento ou de
Negócios.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à empresa recém-constituída ou já existente que vier a
receber investimento externo.
§ 2º Na apreciação do pedido, será examinada prioritariamente o potencial de geração de
empregos ou de renda no País.
Art. 3º O Ministério do Trabalho poderá autorizar residência prévia, para fins de concessão do
visto temporário, quando o valor do investimento estiver abaixo de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), e desde que não seja inferior a R$150.0000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o
empreendedor que pretenda fixar-se no Brasil com o propósito de investir em atividade de inovação,
de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico.
§ 1º Na análise do pedido, o empreendimento receptor do investimento deverá demonstrar o
atendimento a, pelo menos, uma das seguintes condições:
I - ter recebido investimento, financiamento ou recursos direcionados ao apoio à
inovação de instituição governamental;
II - estar situado em parque tecnológico;
III - estar incubado ou ser empreendimento graduado;
IV - ter sido finalista em programa governamental em apoio a startups; ou
V - ter sido beneficiado por aceleradora de startups no Brasil.
§ 2º O Ministério do Trabalho também poderá autorizar residência prévia ao investidor quando
a empresa recém-constituída ou já existente demonstrar o atendimento às seguintes condições:
I - Originalidade quanto ao grau de ineditismo do produto, processo ou serviço a ser
introduzido no mercado e que constitua a atividade principal da empresa;
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II - abrangência quanto ao grau de penetração do produto, processo ou serviço a ser
introduzido no mercado e que constitua a atividade principal da empresa; e
III - relevância quanto ao grau de impacto e potencial de gerar valor do produto,
processo ou serviço a ser introduzido no mercado e que constitua a atividade principal
da empresa.
Art. 4º É obrigatória a apresentação do Plano de Investimento ou de Negócios, para autorização
de residência para investidor estrangeiro – pessoa física, nos casos previstos nos arts. 2º e 3º desta
Resolução Normativa.
§ 1º O Plano de Investimento ou de Negócios, com prazo de execução de 03 (três) anos, deverá
conter os seguintes tópicos:
a) definição do negócio:
1. setor econômico e localização;
2. descrição do serviço a ser prestado; e
3. concretização do investimento e prazo para início das atividades.
b) objetivo do empreendimento:
1. importância do investimento para a localidade e para o setor econômico;
2. tecnologia e serviços envolvidos;
3. existência de apoio de programas governamentais e locais;
4. existência de parcerias;
5. mercado pretendido; e
6. estratégia de desenvolvimento do negócio.
c) geração de emprego ou renda:
1. plano de contratação nos três primeiros anos (quantidade de empregados e
cargos);
2. salários a serem pagos; e
3. investimento na capacitação e qualificação dos funcionários; e
4. plano financeiro: descrição da aplicação do valor investido.
§ 2º O Plano de Negócios atenderá aos requisitos previstos no §1º deste artigo, quando
aplicável.
Art. 5º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário
será analisado pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato social ou ato constitutivo da empresa beneficiada pelo investimento,
registrado no órgão competente, com o capital estrangeiro investido devidamente
integralizado;
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II - comprovante de investimento externo, mediante a apresentação da Tela Quadro
Societário Atual - Registro Declaratório de Investimento Externo Direto no Brasil - do
sistema do Banco Central, comprovando a integralização do investimento na empresa
receptora, e contrato de câmbio emitido pelo Banco receptor do investimento, nos códigos
de natureza fato que caracterizam o investimento direto estrangeiro;
III - Plano de Investimento ou de Negócios nos termos do art. 4º; e
IV - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
§ 1º Sempre que entender cabível, o Ministério do Trabalho realizará diligências in loco para
comprovação da realização do investimento.
§ 2º O prazo da residência prevista no caput será indeterminado.
Art. 6º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, art. 151, caput, do Decreto nº 9.199, de
2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 5º, e, quando aplicável, os seguintes:
I - requerimento fazendo referência ao processo que deu origem à autorização de residência
prévia;
II - cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM;
III - cópia da declaração do Imposto de Renda do último exercício fiscal da empresa e
respectivo recibo de entrega;
IV - cópia da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS relativa aos últimos três anos,
que demonstre o cumprimento da geração de empregos prevista no Plano de Investimento;
e
V - cópia da última guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, acompanhada da relação de empregados.
§ 1º Sempre que entender cabível, o Ministério do Trabalho poderá efetuar diligências para a
constatação da existência física da empresa e das atividades que vem exercendo, assim como solicitar
documentação complementar que entender necessária para comprovação dos requisitos previstos no Plano
de Investimento ou de Negócios.
§ 2º Fica condicionada a continuidade da residência, a ser analisada pelo Ministério do Trabalho,
a comprovação da execução do Plano de Investimento ou de Negócios, previsto no art. 5º, cuja
documentação correspondente deverá ser protocolada em até 90 (noventa) dias do término do prazo
concedido.
§ 3º Excepcionalmente, a critério do Ministério do Trabalho, para fins de continuidade da
residência, será observado o contexto econômico, finalidade do desenvolvimento da atividade e
prosseguimento de potencialidade de geração de emprego ou de renda no País.
§ 4º O prazo da residência prevista no caput será indeterminado.
Art. 7º. Fica revogada a Resolução Normativa nº 118, de 21 de outubro de 2015, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 8º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de visto temporário e autorização de residência
para prática de atividades religiosas. (Alterada pelas Resoluções
Normativas nºs 28, de 10 de abril de 2018 e 32, de 14 de agosto de 2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 377
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário, nos termos do art. 40, caput, do Decreto nº 9.199, de 2017, para
prática de atividades religiosas, poderá ser concedido ao ministro de confissão religiosa ou membro
de instituição de vida consagrada, ou confessional, ou de ordem religiosa, que venha ao País para
prestação de serviços de assistência religiosa, sem vínculo empregatício no Brasil.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também àqueles que venham ao Brasil na
condição de missionário.
Art. 2º Para solicitar o visto de que trata o art. 1º, o imigrante deverá apresentar à autoridade
consular os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada e, quando cabível, de saída do
território nacional; e
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem ou, a critério da
autoridade consular, e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente.
Art. 3º Deverão, também, ser apresentados à autoridade consular:
I - ato constitutivo ou estatuto social da instituição religiosa requerente estabelecida no
Brasil;
II - comprovante de poderes de representação legal da instituição religiosa requerente
estabelecida no Brasil;
III - comprovante da entidade estabelecida no Brasil de manutenção e saída do território
nacional;
IV - declaração de ordenação ou histórico escolar ou declaração da instituição religiosa
que o habilite para as atividades religiosas a que foi destinado no País ou no caso de
membro de instituição de vida consagrada, prova dessa condição;
575

V - curriculum vitae; e
VI - declaração de que somente exercerá atividades em área indígena mediante
autorização expressa da Fundação Nacional do Índio - Funai, quando for o caso.
Parágrafo único. O prazo da residência do imigrante portador do visto temporário de que trata
o art. 1º será de até 02 (dois) anos. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 32, de 14 de agosto
de 2018)
Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 149 do Decreto nº 9.199, de 2017, desde
que apresentados os documentos previstos nos incisos I, II, IV e VI do art. 3º desta Resolução
Normativa e outros documentos constantes na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional
de Imigração. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 10 de abril de 2018)
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos. (Redação
dada pela Resolução Normativa nº 28, de 10 de abril de 2018)
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 39, de 28 de setembro de 1999, a partir de 21
de novembro de 2017.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de visto temporário e autorização de residência
para prestação de serviço voluntário junto à entidade de direito público
ou privado sem fins lucrativos, ou a organização vinculada a governo
estrangeiro. (Alterada pela Resolução Normativa nº 28, de 10 de abril
de 2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 377
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário, nos termos do art. 41, caput, do Decreto nº 9.199, de 2017, poderá
ser concedido a imigrante que venha ao País prestar serviço voluntário junto a entidade de direito
público ou privado sem fins lucrativos, ou a organização vinculada a governo estrangeiro, sem vínculo
empregatício no Brasil nem remuneração de qualquer espécie.
Art. 2º Para solicitar o visto de que trata o art. 1º, o imigrante deverá apresentar à autoridade
consular os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada e, quando cabível, de saída do
território nacional; e
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem ou, a critério da
autoridade consular, e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente.
Art. 3º Deverão, também, ser apresentados à autoridade consular:
I - documento da entidade sediada no Brasil convidando o imigrante para prestação de
serviços na condição de voluntário;
II - ato constitutivo ou estatuto social da entidade requerente devidamente registrado no
órgão competente;
III - ato de nomeação, designação ou eleição da atual diretoria;
IV - comprovante de inscrição em Conselho de Assistência Social, quando couber, ou
certificado de qualificação como organização de sociedade civil de interesse público,
expedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando for o caso;
V– documento indicando o local da prestação de serviço e as atividades que serão
desenvolvidas pelo imigrante;
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VI - termo de responsabilidade da entidade pela manutenção do imigrante durante a sua
estada no Brasil e pelo seu regresso ao país de origem;
VII - termo de responsabilidade pelo qual a organização ou instituição interessada
assume toda e qualquer despesa médica e hospitalar do imigrante;
VIII - documento que comprove experiência profissional ou qualificação compatível
com as atividades a serem exercidas, quando aplicável; e
IX - comprovante de que a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento.
Parágrafo único. O prazo de residência do imigrante portador do visto temporário de que trata
o art. 1º será de 01 (um) ano.
Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 150 do Decreto nº 9.199, de 2017, desde
que apresentados os documentos previstos nos incisos I, IV e VIII do art. 3º desta Resolução Normativa
e outros documentos constantes na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de
Imigração. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 28, de 10 de abril de 2018)
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de 01 (um) ano.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 68, de 07 de dezembro de 2015, a partir de 21
de novembro de 2017.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 16, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência prévia, para
realização de atividades artísticas ou desportivas, com contrato por prazo
determinado, sem vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica
sediada no país.
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 377
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência prévia, para
realização de atividades artísticas ou desportivas, nos termos do art. 46 do Decreto nº 9.199, de 2017,
a imigrante que venha ao País para participar de exposições, espetáculos, apresentações artísticas,
encontros de artistas, competições desportivas e outras atividades congêneres, com contrato por prazo
determinado, sem vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica sediada no País, com prazo de
estada superior a 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. A autorização de residência prévia abrange também os técnicos em
espetáculos de diversões e demais profissionais que, em caráter auxiliar, participem da atividade do
artista ou desportista.
Art. 2º A autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário será
analisada pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato contendo, pelo menos, as seguintes informações:
a) qualificação das partes contratantes;
b) prazo de vigência;
c) objeto do contrato, com definições das obrigações respectivas;
d) título do programa, espetáculo ou produção, ainda que provisório, com
indicação do personagem ou obra, quando for o caso;
e) locais, dias e horários, inclusive os opcionais, dos eventos;
f) valor total da remuneração e sua forma de pagamento, com discriminação do
valor relativo a cada uma das apresentações e das verbas pagas a qualquer título;
g) ajustes sobre viagens e deslocamentos, na forma da legislação em vigor;
h) ajuste sobre eventual inclusão de nome do contratado no crédito de
apresentação, cartazes, impressos e programas; e
i) nome e endereço do responsável legal do contratante, em cada uma das
Unidades Federativas e onde se apresentará o contratado, para efeitos de
expedição de notificação, quando cabíveis, a critério das autoridades regionais.
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II - relação dos integrantes do grupo, quando for o caso, com nome, nacionalidade,
número do documento de viagem válido, governo emissor do documento de viagem
válido, validade do documento de viagem válido e função a ser exercida;
III - procuração ou ato que outorga poderes para representar o contratante;
IV - procuração ou ato que outorga poderes para representar o contratado; e
V - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 01 (um) ano.
Art. 3º A regularização do contrato perante órgão representante de sua categoria profissional e
demais obrigações de natureza tributária e trabalhista são de responsabilidade exclusiva do contratante.
Art. 4º Esta Resolução Normativa não se aplica à chamada de artista ou desportista que venha
ao País sob regime de contrato individual de trabalho.
Art. 5º A posse do visto de visita para atividades artísticas e desportivas, nos termos do § 5º
do art. 29 do Decreto nº 9.199/2017, não dispensa o seu portador de cumprir, no país, as condições e
requisitos exigidos pelo Ministério competente sobre a matéria, de forma a desempenhar a atividade
pretendida.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 69, de 07 de março de 2006, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 17, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de visto temporário e autorização de residência
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no Brasil, para realização
de atividade como correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou
agência noticiosa estrangeira.
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 378
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário, nos termos do art. 38, §2º, inciso X, do Decreto nº 9.199, de 2017,
poderá ser concedido a imigrante que pretenda vir ao Brasil para realização de atividade como
correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira.
Art. 2º Para solicitar o visto de que trata o art. 1º, o imigrante deverá apresentar à autoridade
consular os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada e, quando cabível, de saída do
território nacional; e
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem ou, a critério da
autoridade consular, e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente.
Art. 3º Deverão, também, ser apresentados à autoridade consular:
I - documento emitido pelo meio de comunicação ao qual esteja vinculado o interessado
e que conste explicitamente:
a) nome e natureza das atividades da empresa interessada;
b) descrição das atividades a serem desempenhadas; e
c) endereço e local do escritório a que ficará vinculado no Brasil; e
II - comprovante de que a remuneração será integralmente paga por fonte no exterior.
§ 1º Quando se tratar de filmagem, gravação ou captação de imagens em movimento, com ou
sem som, de fundo comercial ou peça publicitária, o pedido de visto deverá conter, também,
comprovante da autorização de filmagem emitida pela Agência Nacional do Cinema - Ancine.
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§ 2º Quando se tratar de atividades em áreas indígenas ou de preservação ambiental que
requeiram autorização de órgãos competentes no Brasil, a co produtora brasileira deverá apresentar
declaração de que o imigrante somente exercerá atividades após obter a referida autorização.
§ 3º O prazo de residência do imigrante portador do visto temporário de que trata o art. 1º será
de 02 (dois) anos.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, §2º, inciso X, do Decreto nº 9.199, de
2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 3º e outros documentos constantes na
Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de Imigração.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
Art. 4º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 5º Fica revogada a Resolução Normativa nº 78, de 04 de março de 2008, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 18, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil, a imigrante, vinculado a Grupo
Econômico cuja matriz situe-se no Brasil, com vistas à capacitação e à
assimilação da cultura empresarial e em metodologia de gestão da
empresa interessada.
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 378
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, §2º, inciso VI e do art. 147, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 9.199, de
2017, a imigrante, sem vínculo empregatício no Brasil, vinculado a Grupo Econômico Transnacional,
cuja matriz seja empresa brasileira, que exerça função técnica-operacional ou administrativa, em
Sociedade Civil ou Comercial do mesmo Grupo ou Conglomerado Econômico, com a finalidade de
capacitação e assimilação da cultura empresarial e metodologia de gestão da matriz brasileira, bem
como permitir o intercâmbio e compartilhamento de experiências inerentes à função exercida pelos
profissionais.
§ 1º A entidade requerente deverá ser empresa brasileira matriz de grupo econômico
transnacional.
§ 2º A autorização de residência fica condicionada ao exercício da função para a qual foi
solicitada, bem como ao treinamento do profissional imigrante acerca dos procedimentos técnicooperacionais e de gestão da empresa requerente, com vistas ao aprimoramento ou à difusão de
conhecimentos para o exercício da função para a qual foi designado.
Art. 2º A autorização de residência prévia para emissão do visto temporário será concedida
pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante de vínculo associativo entre a empresa interessada, como matriz, e
empresa estrangeira, como subsidiária ou controlada, por meio do contrato ou estatuto
social da empresa estrangeira, apostilado e traduzido conforme as normas vigentes;
II - comprovante de vínculo entre o imigrante e a empresa estrangeira, por meio de
documento apostilado e traduzido conforme as normas vigentes;
III - plano de capacitação que identifique a vinculação entre o imigrante e o
desenvolvimento de atividades, no interesse da matriz, no exterior; e
IV - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos, não
renováveis.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 9.199,
de 2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
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§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos, não renováveis.
§ 2º A parte interessada deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
imigrante que se desvincular do treinamento profissional previsto.
Art. 4º Fica revogada a Resolução Normativa nº 79, de 12 de agosto de 2008, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 5º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 19, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil, para receber treinamento
profissional junto à subsidiária, filial ou matriz brasileira.
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 378
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta na
Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de
22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de trabalho,
nos termos do art. 38, §2º, inciso VI e do art. 147, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 9.199, de 2017, a imigrante,
sem vínculo empregatício no Brasil, vinculado à empresa estrangeira para receber treinamento profissional
junto à subsidiária, filial ou matriz brasileira pertencente ao mesmo grupo econômico.
Parágrafo único. Considera-se treinamento profissional, para efeito desta Resolução Normativa,
a atividade que visa desenvolver aptidões e conhecimentos por meio de trabalho prático.
Art. 2º A autorização de residência prévia para emissão do visto temporário será concedida pelo
Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovação do vínculo entre a subsidiária, filial ou matriz brasileira e a empresa
estrangeira do mesmo grupo econômico;
II - comprovação do vínculo mantido entre o imigrante e a empresa estrangeira pertencente
ao grupo econômico;
III - plano de treinamento simplificado, com a justificativa da necessidade de treinamento
do imigrante no Brasil, especificando o escopo, sua forma de execução, o local onde será
executado, a(s) empresa(s) concedente(s), o tempo de duração e os resultados esperados;
IV - declaração da empresa de que a remuneração do imigrante provirá de fonte no exterior;
e
V - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional
de Imigração.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos, não
renováveis.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso VI, do Decreto nº 9.199, de
2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos, não renováveis.
§ 2º A parte interessada deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do imigrante
que tenha recebido treinamento profissional junto à subsidiária, filial ou matriz brasileira pertencente ao
mesmo grupo econômico.
Art. 4º Fica revogada a Resolução Normativa nº 87, de 15 de setembro de 2010, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 5º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de visto temporário e de autorização de residência
para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica a cientista, pesquisador,
professor e ao profissional estrangeiro que pretenda vir ao País, com
prazo de estada superior a 90 (noventa) dias. (Alterada pelas Resoluções
Normativas nºs 27, de 10 de abril de 2018 e 33 de 12 de junho de 2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 74, de 18/04/2018, Seção 1, Página 267
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica previsto na letra “a”
do inciso I do art. 14 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, poderá ser concedido a imigrante sem
vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira que venha ao País com
prazo de estada superior a 90 (noventa) dias.
Art. 2º O visto temporário de que trata o art. 1º, para fins de pesquisa, deverá ser solicitado
perante autoridade consular brasileira e será concedido a cientista ou pesquisador, nas seguintes
condições:
I - quando beneficiário de bolsa concedida por fundações de apoio a instituições de
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, para a
realização de pesquisas em instituição brasileira de ensino superior, pública ou privada,
reconhecida pelo Ministério da Educação ou por outras instituições nacionais técnicocientíficas reconhecidas pelo MCTIC, nos termos do art. 14 do Decreto nº 98.830, de
15 de janeiro de 1990;
II - quando beneficiário de bolsa financiada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pela Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), e outras fundações públicas de amparo à pesquisa;
III - a cientista, pesquisador ou profissional que venha ao Brasil ao abrigo de acordo
internacional, assim reconhecidos pelo Ministério das Relações Exteriores; e
IV - para participar de projetos de pesquisa estabelecidos entre instituições estrangeiras
ou centros de pesquisas e desenvolvimento de empresas estrangeiras com:
a) empresa nacional;
b) incubadora de empresa nacional;
c) Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT);
d) Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT);
e) fundação de apoio;
f) parque tecnológico;
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g) polo tecnológico; e
h) instituições de ensino e de pesquisa públicas e privadas.
V - a cientista, pesquisador ou profissional que venha realizar pesquisas não
regulamentadas pelo Decreto nº 98.830, de 1990.
§ 1º O pedido de autorização das atividades previstas no inciso IV do caput deste artigo e da
participação do imigrante deverá ser formulado junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), para autorização final pelo Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), nas condições previstas no Decreto nº 98.830, de
1990, regulamentado pela Portaria MCT nº 55, de 14 de março de 1990.
§ 2º Além dos documentos previstos em normativa consular, o imigrante de que trata o
parágrafo anterior deverá apresentar à autoridade consular brasileira cópia da Portaria do MCTIC que
autorizar a atividade e sua participação, publicada no Diário Oficial da União, acompanhada de Termo
de Compromisso assinado, conforme modelo integrante do Anexo desta Resolução.
§ 3º Nos termos do art. 1º do Decreto nº 98.830, de 1990, sujeitam-se à autorização do MCTIC
as atividades em laboratório ou de pós-doutorado, sem vínculo com a instituição no País ou sem bolsa
de ensino ou de pesquisa outorgada por instituição brasileira. (Redação dada pela Resolução
Normativa nº 33, de 12 de junho de 2018)
§ 4º A posse do visto de visita para fins de pesquisa, na hipótese descrita no inciso IV do caput
deste artigo, nos termos do § 2º do art. 29 do Decreto nº 9.199, de 2017, não dispensa o seu portador
de obter a autorização do MCTIC para desempenhar a atividade pretendida, bem como cumprir, no
país, as condições e requisitos previstos em normas de outros órgãos públicos competentes.
Art. 3º O visto temporário de que trata o art. 1º, para fins ensino ou extensão acadêmica, deverá
ser solicitado perante a autoridade consular brasileira e será concedido ao imigrante nas seguintes
situações:
I - na condição de professor, sem vínculo empregatício com instituição brasileira,
quando mantido por instituição de seu país de origem ou de procedência, ao amparo de
acordo interinstitucional ou instrumentos similares celebrados entre a instituição
brasileira de ensino superior interessada e a instituição de ensino superior ou de
pesquisa estrangeira; e
II -quando beneficiário de bolsa concedida por instituição brasileira de ensino superior,
pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação;
Art. 4º Nos casos dos incisos I e II do art. 2º e do inciso II do art. 3º desta Resolução Normativa,
o imigrante deverá apresentar à autoridade consular declaração expedida pela instituição responsável
pelo financiamento de sua bolsa, acompanhada de Termo de Compromisso assinado, conforme modelo
integrante do Anexo desta Resolução.
Art. 5º Nos termos do Decreto nº 98.830, de 1990, fica dispensada da submissão do pleito ao
CNPq, bem como de autorização do MCTIC, as seguintes situações:
I - cientista e pesquisador amparado por acordos internacionais, assim reconhecidos
pelo Ministério das Relações Exteriores;
II - cientista e pesquisador detentor de bolsa financiada pelo CNPq, pela Capes, pela
Finep, outras instituições de amparo à pesquisa, ou por universidade ou outras
instituições públicas de pesquisa;
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III - professor, quando mantido por instituição de seu país de origem ou de procedência,
ao amparo de acordo interinstitucional ou instrumentos similares celebrados entre a
instituição brasileira interessada e a estrangeira, a que se refere o inciso I do art. 3º desta
Resolução Normativa; e
IV - cientista, pesquisador ou profissional que venha realizar pesquisas não
regulamentadas pelo Decreto nº 98.830, de 1990.
Art. 6º Na hipótese prevista no inciso III do art. 2º desta Resolução Normativa, deverá ser
apresentada à autoridade consular a seguinte documentação:
I - acordo internacional, memorando de entendimento, protocolo adicional ou
documento equivalente, no qual se faça menção expressa à vinda de imigrante;
II - qualificação ou experiência profissional do imigrante compatível com a atividade
que exercerá no País; e
III - convite ao interessado, no qual haja referência ao acordo internacional que ampara
sua vinda ao país, bem como as condições de estada, a atividade a ser desenvolvida, o
prazo pretendido e a declaração de que não será remunerado por fonte brasileira.
Art. 7º O prazo de residência do imigrante portador do visto temporário será de até 2 (dois)
anos. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 33, de 12 de junho de 2018)
Art. 8º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 143 do Decreto nº 9.199, de 2017, desde
que apresentados os seguintes documentos, além dos constantes na Resolução Normativa nº 1, de 1º
de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Imigração, no que couber:
I - declaração expedida pela instituição responsável pelo financiamento da bolsa,
quando o pleiteante se enquadrar nas condições a que se referem os incisos I e II do art.
2º e o inciso II do art. 3º; (Redação dada pela Resolução Normativa nº 33, de 12 de
junho de 2018)
II - convite no nome do imigrante, no qual haja referência ao acordo internacional
reconhecido pelo MRE, que ampara sua vinda ao país, bem como as condições de
estada, a atividade a ser desenvolvida, o prazo pretendido e a declaração de que não será
remunerado por fonte brasileira, quando o pleiteante se enquadrar nas condições, a que
se refere o inciso III do art. 2º e o inciso III do art. 6º desta Resolução Normativa;
(Redação dada pela Resolução Normativa nº 33, de 12 de junho de 2018)
III - Portaria do MCTIC, quando o pleiteante se enquadrar nas condições a que se refere
o § 2º do art. 2º; e (Redação dada pela Resolução Normativa nº 33, de 12 de junho de
2018)
IV - acordo interinstitucional ou instrumento similar celebrado entre a instituição
brasileira de ensino superior interessada e a instituição de ensino superior ou de
pesquisa estrangeira, quando o pleiteante se enquadrar nas condições a que se refere o
inciso I do art. 3º. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 33, de 12 de junho de
2018)
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 2 (dois) anos.
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Art. 9º O cientista ou pesquisador poderá receber pagamento do governo, de empregador
brasileiro ou de entidade privada à título de diária, ajuda de custo, cachê, pró- labore ou outras despesas
com a viagem, bem como concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições ou em
concursos voltados para a área de ciência, tecnologia e inovação.
Art. 10. A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 11. Fica revogada a Resolução Normativa nº 116, de 08 de abril de 2015, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 12. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO
Declaro, sob as penas do Código Penal brasileiro, para fins de realização de pesquisas no
Brasil, cumprir as normas do País que regulam a participação de estrangeiros em tais atividades, nos
termos do Decreto nº 98.830, de 15 de janeiro de 1990, e da Portaria nº 55, de 14 de março de
1990, do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, e, especialmente, a legislação brasileira sobre
coleta e acesso a componente do patrimônio genético e/ou a conhecimento tradicional a ele
associado, me responsabilizando, ainda, a proceder à repartição de benefícios com os titulares desse
patrimônio e/ou do conhecimento tradicional, conforme estabelecido na Lei 13.123, de 20 de maio
de 2015, e no Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016, bem como as posteriores alterações de
todas essas normas, das quais tenho pleno conhecimento.
Autorizo a instituição brasileira envolvida a efetuar tradução, publicação e divulgação no
Brasil dos trabalhos produzidos, conforme disposto na legislação brasileira vigente.
Declaro que o material científico recebido será armazenado em condições adequadas,
conforme disposto na legislação brasileira vigente.
Declaro que qualquer material coletado e identificado posteriormente como “tipo” será
restituído ao Brasil.
Assumo o compromisso de informar à instituição brasileira coparticipante e
corresponsável, periodicamente ou quando solicitado, sobre o desenvolvimento dos trabalhos no
exterior com o material coletado, fornecendo inclusive os resultados científicos na sua forma parcial
ou final, de conformidade com as disposições previstas nas normas citadas acima.
Pesquisador estrangeiro (Foreign
researcher)

Data (Date)
___/___/_____
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Assinatura (Signature)

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
com vínculo empregatício no Brasil, na condição de atleta profissional,
definido em lei.
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 379
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, § 1º, e do art. 147, § 1º, do Decreto nº 9.199, de 2017, a imigrante na
condição de atleta profissional, definido em lei, contratado com vínculo empregatício, por entidade de
prática desportiva, de direito privado, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998 e
suas alterações posteriores.
Art. 2º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário
será analisado pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato especial de trabalho desportivo, conforme modelo do Anexo I, do qual
deverá constar:
a) qualificação e assinatura das partes contratantes;
b) remuneração pactuada;
c) compromisso de repatriação do imigrante e de seus dependentes ao final de
sua estada;
d) prazo de vigência não inferior a três meses nem superior a cinco anos, e terá
início em até 30 (trinta) dias após a entrada do contratado no Brasil; e
II - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 05 (cinco) anos,
conforme art. 46 da Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 1º, do Decreto nº 9.199, de 2017,
desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 05 (cinco) anos,
conforme art. 46 da Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998.
Art. 4º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 5º Fica revogada a Resolução Normativa nº 121, de 08 de março de 2016, a partir de 21
de novembro de 2017.
590

Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
ANEXO I
CONTRATO DE TRABALHO ESPECIAL DESPORTIVO
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS
A (nome da empresa), estabelecida em (endereço completo), representada por (nome do representante
legal da empresa) e (nome e dados do candidato), tem contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O supramencionado é contratado na forma da legislação em vigor para
exercer a função ___________, que abrange as seguintes atividades: (detalhar as atividades que o
imigrante exercerá).
CLÁUSULA SEGUNDA: 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 residência¹.
CLÁUSULA TERCEIRA: Pela execução dos serviços citados, a contratante pagará salário mensal
de R$_______(discriminar os valores dos benefícios, quando for o caso).
CLÁUSULA QUARTA: A (nome da empresa) compromete-se a pagar as despesas relativas à
repatriação do imigrante ao término do contrato comunicando o fato em até 15 (quinze) dias ao
Ministério do Trabalho.
CLÁUSULA QUINTA: O contratado não poderá exercer sua atividade profissional para outra
empresa, senão àquela que o tiver contratado na oportunidade de concessão da residência, conforme o
disposto na Lei.
Assinatura e identificação do responsável legal pela empresa/pessoa física.
Assinatura do imigrante contratado.
¹ O prazo de vigência não poderá ser inferior a 3 (três) meses e nem superior a 5 (cinco) anos.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil para atuação como marítimo a bordo
de embarcação estrangeira de pesca arrendada por empresa brasileira.
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 380
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, nos termos do art. 38, § 2º, inciso VII, e do art. 147, § 2º, inciso VII, do Decreto nº 9.199, de
2017, a imigrante, sem vínculo empregatício no Brasil, para trabalhar a bordo de embarcação
estrangeira de pesca que venha operar ou em operação em águas jurisdicionais brasileiras, em virtude
de contrato de arrendamento celebrado com pessoa jurídica sediada no Brasil, na condição de
arrendatária, com prazo de estada superior a 90 (noventa) dias.
Art. 2º A autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário será
analisada pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - cópia do contrato de arrendamento, constando o prazo de vigência e as características
da embarcação arrendada;
II - declaração da empresa arrendatária contendo a relação dos tripulantes imigrantes da
embarcação arrendada, citando nome, nacionalidade e função, comprometendo-se pelo
repatriamento;
III - convenção ou acordo coletivo de trabalho entre a empresa arrendatária ou entidade
sindical da categoria econômica respectiva e a organização sindical brasileira
representativa dos tripulantes;
IV - acordos ou convenções coletivas ou contratos coletivos ou individuais de trabalho
celebrados no exterior, que garantam ao trabalhador imigrante condições de trabalho
compatíveis com a legislação brasileira;
V - programa de transferência de tecnologia e qualificação profissional aos brasileiros
contratados; e
VI - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.
§ 1º No pedido de autorização de residência prévia, a empresa arrendatária deverá comunicar
ao Ministério do Trabalho os nomes e a qualificação profissional dos brasileiros que irão compor a
tripulação da embarcação.
§ 2º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
Art. 3º A empresa arrendatária deverá admitir tripulantes brasileiros para as embarcações
arrendadas, na proporção de dois terços da tripulação, nos diversos níveis técnicos e de atividades.
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Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso VII, do Decreto nº 9.199,
de 2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
Art. 5º A transferência do marítimo para outra embarcação da mesma empresa contratada
deverá ser comunicada ao Ministério do Trabalho pela empresa contratante no prazo máximo de até
30 (trinta) dias após a sua ocorrência.
Art. 6º Qualquer substituição de tripulantes da embarcação arrendada implicará novo pedido
de autorização de residência para o substituto, nos termos desta Resolução Normativa.
Art. 7º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 8º Fica revogada a Resolução Normativa nº 81, de 16 de outubro de 2008, a partir de 21
de novembro de 2017.
Art. 9º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 23, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina os casos especiais para a concessão de autorização de
residência associada às questões laborais. (Alterada pela Resolução
Normativa nº 38, de 28 de agosto de 2019)
PUBLICADA NO DOU Nº 245, de 22/12/2017, Seção 1, Página 380
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Conselho Nacional de Imigração poderá conceder autorização de residência:
(Redação dada pela Resolução Normativa nº 38, de 28 de agosto de 2019)
I - a casos especiais associados às questões laborais, nos termos do art.162 do Decreto
nº 9.199, de 20 de novembro de 2017; e (Inciso acrescido pela Resolução Normativa
nº 38, de 28 de agosto de 2019)
II - a casos especiais não previstos expressamente no Decreto nº 9.199, de 2017.
(Inciso acrescido pela Resolução Normativa nº 38, de 28 de agosto de 2019)
§ 1º Serão consideradas como situações especiais laborais aquelas que, embora não estejam
expressamente disciplinadas nas Resoluções do Conselho Nacional de Imigração, possuam elementos
que permitam considerá-las passíveis de obtenção de autorização de residência.
§ 2º O prazo de residência será de até dois anos nas hipóteses dos incisos I e II do caput.
(Redação dada pela Resolução Normativa nº 38, de 28 de agosto de 2019)
Art. 2º O pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - formulário de Requerimento de Autorização de Residência, conforme Anexo da RN
01/2017/CNIG/GM-MTb;
II - guia de Recolhimento da União, simples, da taxa de processamento e avaliação de
pedidos de autorização de residência com o respectivo comprovante de pagamento;
III - documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade
e a sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
IV - documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por
tradutor público juramentado, exceto se a informação já constar do documento a que se
refere o inciso III;
V - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;
VI - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência;
VII - outros documentos previstos no art. 1º da RN 01/2017/CNIG/GM-MTb, quando
aplicável.
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Parágrafo único. O Conselheiro relator poderá solicitar outros documentos após a análise
inicial do pedido.
Art. 3º Na avaliação dos pedidos serão observados os critérios, princípios e objetivos da
imigração laboral, fixados na legislação pertinente.
Art. 4º As decisões com base na presente Resolução Normativa não constituirão precedentes
passíveis de invocação nem formarão jurisprudência.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 27, de 25 de novembro de 1998, a partir de
21 de novembro de 2017.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 24, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018
Disciplina a concessão de autorização de residência para realização de
pesquisa, ensino ou extensão acadêmica com vínculo no País.
PUBLICADA NO DOU Nº 52, de 16/03/2018, Seção 1, Página 118
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993, e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência a imigrante que
venha ao País para realizar atividade de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, com vínculo no
Brasil, nos termos do art. 34 e do art. 143, do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 2º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do visto temporário
será analisado pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços ou comprovante de
nomeação;
II - estatuto social da entidade privada ou regimento interno da entidade pública; e
III - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01, de 01 de dezembro de
2017, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg).
§ 1º Quando se tratar de entidade privada, deverá ser apresentada comprovação da qualificação
e experiência profissional, a ser feita pelo interessado, por meio de diplomas, certificados ou
declarações das entidades nas quais tenha desempenhado atividades, mediante o atendimento de um
dos seguintes requisitos, observadas as normas vigentes sobre reconhecimento de títulos estrangeiros
no Brasil:
I - mestrado, doutorado ou grau superior compatível com a atividade que irá
desempenhar; ou
II - conclusão de curso de pós-graduação, com no mínimo 360 (trezentos e sessenta)
horas e experiência mínima de 01 (um) ano na área de especialização, compatível com
a atividade que irá desempenhar; ou
III - nível superior e experiência de no mínimo 02 (dois) anos no exercício da profissão,
contados a partir da conclusão do curso de graduação que o habilitou ao exercício da
atividade a ser desempenhada.
§ 2 º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos ou, quando aplicável,
por prazo indeterminado.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 143 do Decreto nº 9.199, de 2017, desde
que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos ou, quando
aplicável, por prazo indeterminado.
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Art. 4º Para efeitos de aplicação desta Resolução Normativa, não serão considerados pedidos
de solicitação para exercício de atividades profissionais em cursos preparatórios ou em escola de
idiomas ou congêneres.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Fica revogada a Resolução Normativa nº 01, de 04 de novembro de 1997.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018
Disciplina a concessão de visto temporário a imigrante maior de
quatorze e menor de dezoito anos para realização de atividades
desportivas.
PUBLICADA NO DOU Nº 52, de 16/03/2018, Seção 1, Página 118
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993, e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário poderá ser concedido a imigrante maior de quatorze e menor de
dezoito anos, que venha realizar atividades desportivas, no âmbito de treinamento conduzido por
centro cultural ou entidade desportiva, nos termos do art. 46, § 2º, do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 2º Para solicitar o visto de que trata o art. 1º, o imigrante deverá apresentar à autoridade
consular os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada; e
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem ou, a critério da
autoridade consular e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente, quando cabível.
Art. 3º Deverão ser apresentados à autoridade consular, ainda:
I - pela entidade esportiva:
a) inscrição em federação, confederação ou liga da modalidade esportiva
correspondente;
b) comprovante de inscrição do programa de treinamento no Conselho
Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente;
c) declaração de responsabilidade pela manutenção e pela subsistência do atleta
imigrante no Brasil, incluindo:
1. as despesas de viagem (ida e volta), estada e saída do território
nacional e demais encargos e despesas com o imigrante;
2. assistência médica, odontológica e hospitalar;
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3. matrícula em estabelecimento de ensino com garantia de frequência e
acompanhamento escolar;
4. promoção do direito à convivência familiar e comunitária do
adolescente; e
5. garantia dos demais direitos previstos na legislação brasileira, em
especial no Estatuto da Criança e do Adolescente;
d) termo de convênio com instituição de ensino ou demonstração de estrutura
educacional própria;
II - pelo atleta:
a) autorização escrita dos pais ou responsáveis, devidamente autenticada; e
b) certidão de nascimento, traduzida para o português ou inglês, por tradutor
juramentado.
§ 1º Em se tratando de futebol, apenas as entidades de prática esportiva classificadas nas
categorias A e B, como formadoras de atletas, no sistema da Confederação Brasileira de Futebol,
poderão promover programas de intercâmbio.
§ 2º No caso de outras modalidades esportivas, será exigida declaração da respectiva entidade
nacional de administração da modalidade desportiva correspondente, atestando a existência de
estrutura física e técnica compatível.
§ 3º O prazo da residência do imigrante portador do visto temporário de que trata o art. 1º será
de até 01 (um) ano.
Art. 4º As entidades esportivas de que trata o caput do art. 1º poderão habilitar-se a receber
atletas imigrantes maiores de 14 anos em intercâmbio desportivo, exclusivamente no período de férias
escolares, podendo ser concedido visto temporário, por até 90 (noventa) dias, improrrogáveis,
independentemente de convênio com estabelecimento educacional, desde que apresentados os
documentos previstos no art. 2º, além dos seguintes:
I - declaração da entidade esportiva incumbida de ministrar o treinamento, assumindo
responsabilidade pela manutenção e pela subsistência do atleta imigrante no Brasil, bem
como as despesas de viagem (ida e volta), estada e saída do território nacional, além de
assistência médica, odontológica e hospitalar e demais encargos e despesas com o
imigrante, garantindo os demais direitos previstos na legislação brasileira, em especial
no Estatuto da Criança e do Adolescente;
II - autorização escrita dos pais ou responsáveis, no caso de menores, devidamente
autenticada;
III - certidão de nascimento traduzida para o português ou inglês, por tradutor
juramentado; e
IV - declaração escolar na qual fica assegurada que o atleta imigrante gozará de férias
escolares no período do intercâmbio esportivo.
Art. 5º Fica vedada qualquer tipo de remuneração ao atleta em formação, portador de
autorização de residência, salvo o pagamento de bolsa de formação.
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Art. 6º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 7º Fica revogada a Resolução Normativa nº 119, de 09 de dezembro de 2015.
Art. 8º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 26, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018
Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
para realização de estágio profissional ou intercâmbio profissional.
PUBLICADA NO DOU Nº 62, de 02/04/2018, Seção 1, Página 146
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência para fins de
trabalho, com ou sem vínculo empregatício no Brasil, a imigrante que venha para participar de
programa de intercâmbio profissional com entidade empregadora estabelecida no País, nos termos do
art. 38, §§1º e 2º, inciso VIII e do art. 147, §§ 1º e 2º, inciso VIII, do Decreto nº 9.199, de 2017.
Parágrafo único. Considera-se intercâmbio profissional, para efeito desta Resolução
Normativa, a experiência de aprendizado sócio-laboral internacional realizada em ambiente de
trabalho, com vistas ao aprimoramento da formação acadêmica inicial ou continuada, objetivando a
troca de conhecimentos e experiências culturais e profissionais.
Art. 2º A autorização de residência prévia para emissão do visto temporário será concedida
pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante de matrícula em curso de graduação ou pós-graduação ou certificado
de conclusão inferior a 01 (um) ano;
II - contrato de trabalho temporário a tempo parcial ou integral com o imigrante ou
bolsa de estágio profissional;
III - termo de compromisso entre o imigrante e a entidade empregadora, com
participação de entidade brasileira de intercâmbio interveniente, quando cabível, onde
constem os termos do programa de intercâmbio; e
IV - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01, de 01 de dezembro de
2017, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg).
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 01 (um) ano, não
renovável.
Art. 3º Ao imigrante matriculado em curso de graduação ou pós-graduação em instituição de
ensino no exterior, no período de férias letivas, que pretenda trabalhar em entidade empregadora
estabelecida no País, poderá ser concedida pelo Ministério do Trabalho, autorização de residência
prévia para emissão do visto temporário, por até 90 (noventa) dias, improrrogáveis, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante de matrícula em curso de graduação ou pós-graduação com no mínimo
360 horas, no exterior;
II - contrato de trabalho por prazo determinado, a tempo parcial ou integral, celebrado
pela empresa requerente e o imigrante; e
III - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01, de 2017, do CNIg.
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Parágrafo único. O trabalho a que se refere o caput não se vincula à realização de estágio ou
intercâmbio profissional.
Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, §§ 1º e 2º, inciso VIII, do Decreto nº
9.199, de 2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 2º.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 01 (um) ano, não
renovável.
Art. 5º Não se aplicam os preceitos desta Resolução Normativa a imigrante em estágio
educacional exigido para conclusão do curso superior e em férias-trabalho, nos termos do art. 148 do
Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 6º Ficam revogadas as Resoluções Normativas nº 94, de 16 de março de 2011 e nº 103, de
16 de maio de 2013.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 27, DE 10 DE ABRIL DE 2018
Dá nova redação à Resolução Normativa N° 20, de 12 de dezembro de
2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 74, de 18/04/2018, Seção 1, Página 267
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa n° 20, de 12 de dezembro de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de visto temporário e de autorização de residência
para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica a cientista, pesquisador,
professor e ao profissional estrangeiro que pretenda vir ao País, com
prazo de estada superior a 90 (noventa) dias.
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica previsto na letra “a”
do inciso I do art. 14 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, poderá ser concedido a imigrante sem
vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira que venha ao País com
prazo de estada superior a 90 (noventa) dias.
Art. 2º O visto temporário de que trata o art. 1º, para fins de pesquisa, deverá ser solicitado
perante autoridade consular brasileira e será concedido a cientista ou pesquisador, nas seguintes
condições:
I - quando beneficiário de bolsa concedida por fundações de apoio a instituições de
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, para a
realização de pesquisas em instituição brasileira de ensino superior, pública ou privada,
reconhecida pelo Ministério da Educação ou por outras instituições nacionais técnicocientíficas reconhecidas pelo MCTIC, nos termos do art. 14 do Decreto nº 98.830, de
15 de janeiro de 1990;
II - quando beneficiário de bolsa financiada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pela Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), e outras fundações públicas de amparo à pesquisa;
III - a cientista, pesquisador ou profissional que venha ao Brasil ao abrigo de acordo
internacional, assim reconhecidos pelo Ministério das Relações Exteriores; e
IV - para participar de projetos de pesquisa estabelecidos entre instituições estrangeiras
ou centros de pesquisas e desenvolvimento de empresas estrangeiras com:
a) empresa nacional;
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b) incubadora de empresa nacional;
c) Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT);
d) Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT);
e) fundação de apoio;
f) parque tecnológico;
g) polo tecnológico; e
h) instituições de ensino e de pesquisa públicas e privadas.
V - a cientista, pesquisador ou profissional que venha realizar pesquisas não
regulamentadas pelo Decreto nº 98.830, de 1990.
§ 1º O pedido de autorização das atividades previstas no inciso IV do caput deste artigo e da
participação do imigrante deverá ser formulado junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), para autorização final pelo Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), nas condições previstas no Decreto nº 98.830, de
1990, regulamentado pela Portaria MCT nº 55, de 14 de março de 1990.
§ 2º Além dos documentos previstos em normativa consular, o imigrante de que trata o
parágrafo anterior deverá apresentar à autoridade consular brasileira cópia da Portaria do MCTIC que
autorizar a atividade e sua participação, publicada no Diário Oficial da União, acompanhada de Termo
de Compromisso assinado, conforme modelo integrante do Anexo desta Resolução.
§ 3º Nos termos do art. 1º do Decreto nº 98.830, de 1990, sujeitam-se à autorização do MCTIC
as atividades em laboratório ou de pós-doutorado sem bolsa de ensino ou de pesquisa outorgada por
instituição brasileira.
§ 4º A posse do visto de visita para fins de pesquisa, na hipótese descrita no inciso IV do caput
deste artigo, nos termos do § 2º do art. 29 do Decreto nº 9.199, de 2017, não dispensa o seu portador
de obter a autorização do MCTIC para desempenhar a atividade pretendida, bem como cumprir, no
país, as condições e requisitos previstos em normas de outros órgãos públicos competentes.
Art. 3º O visto temporário de que trata o art. 1º, para fins ensino ou extensão acadêmica, deverá
ser solicitado perante a autoridade consular brasileira e será concedido ao imigrante nas seguintes
situações:
I - na condição de professor, sem vínculo empregatício com instituição brasileira,
quando mantido por instituição de seu país de origem ou de procedência, ao amparo de
acordo interinstitucional ou instrumentos similares celebrados entre a instituição
brasileira de ensino superior interessada e a instituição de ensino superior ou de
pesquisa estrangeira; e
II - quando beneficiário de bolsa concedida por instituição brasileira de ensino superior,
pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação;
Art. 4º Nos casos dos incisos I e II do art. 2º e do inciso II do art. 3º desta Resolução Normativa,
o imigrante deverá apresentar à autoridade consular declaração expedida pela instituição responsável
pelo financiamento de sua bolsa, acompanhada de Termo de Compromisso assinado, conforme modelo
integrante do Anexo desta Resolução.
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Art. 5º Nos termos do Decreto nº 98.830, de 1990, fica dispensada da submissão do pleito ao
CNPq, bem como de autorização do MCTIC, as seguintes situações:
I - cientista e pesquisador amparado por acordos internacionais, assim reconhecidos
pelo Ministério das Relações Exteriores;
II - cientista e pesquisador detentor de bolsa financiada pelo CNPq, pela Capes, pela
Finep, outras instituições de amparo à pesquisa, ou por universidade ou outras
instituições públicas de pesquisa;
III - professor, quando mantido por instituição de seu país de origem ou de procedência,
ao amparo de acordo interinstitucional ou instrumentos similares celebrados entre a
instituição brasileira interessada e a estrangeira, a que se refere o inciso I do art. 3º desta
Resolução Normativa; e
IV - cientista, pesquisador ou profissional que venha realizar pesquisas não
regulamentadas pelo Decreto nº 98.830, de 1990.
Art. 6º Na hipótese prevista no inciso III do art. 2º desta Resolução Normativa, deverá ser
apresentada à autoridade consular a seguinte documentação:
I - acordo internacional, memorando de entendimento, protocolo adicional ou
documento equivalente, no qual se faça menção expressa à vinda de imigrante;
II - qualificação ou experiência profissional do imigrante compatível com a atividade
que exercerá no País; e
III - convite ao interessado, no qual haja referência ao acordo internacional que ampara
sua vinda ao país, bem como as condições de estada, a atividade a ser desenvolvida, o
prazo pretendido e a declaração de que não será remunerado por fonte brasileira.
Art. 7º O prazo de validade do visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica,
será de até 02 (dois) anos.
Art. 8º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 143 do Decreto nº 9.199, de 2017, desde
que apresentados os seguintes documentos, além dos constantes na Resolução Normativa nº 1, de 1º
de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Imigração, no que couber:
I - declaração expedida pela instituição responsável pelo financiamento da bolsa, a que
se referem os incisos I e II do art. 2º e o inciso II do art. 3º;
II - convite no nome do imigrante, no qual haja referência ao acordo internacional
reconhecido pelo MRE, que ampara sua vinda ao país, bem como as condições de
estada, a atividade a ser desenvolvida, o prazo pretendido e a declaração de que não
será remunerado por fonte brasileira, a que se refere o inciso III do art. 2º e o inciso III
do art. 6º desta Resolução Normativa;
III - Portaria do MCTIC, a que se refere o § 2º do art. 2º; e
IV - acordo interinstitucional ou instrumento similar celebrado entre a instituição
brasileira de ensino superior interessada e a instituição de ensino superior ou de
pesquisa estrangeira, a que se refere o inciso I do art. 3º.
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Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 2 (dois) anos.
Art. 9º O cientista ou pesquisador poderá receber pagamento do governo, de empregador
brasileiro ou de entidade privada à título de diária, ajuda de custo, cachê, pró- labore ou outras despesas
com a viagem, bem como concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições ou em
concursos voltados para a área de ciência, tecnologia e inovação.
Art. 10. A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 11. Fica revogada a Resolução Normativa nº 116, de 08 de abril de 2015, a partir de 21 de
novembro de 2017.
Art. 12. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação”.
Art. 13. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 10 DE ABRIL DE 2018
Altera dispositivos das Resoluções Normativas nº 14, de 12 de dezembro
de 2017, e nº 15, de 12 de dezembro de 2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 85, de 04/05/2018, Seção 1, Página 75
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O caput do art. 4º da Resolução Normativa nº 14, de 12 de dezembro de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida
autorização de residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 149
do Decreto nº 9.199, de 2017, desde que apresentados os documentos previstos
nos incisos I, II, IV e VI do art. 3º desta Resolução Normativa e outros
documentos constantes na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.”
Parágrafo único (...)
Art. 2º O caput do art. 4º da Resolução Normativa nº 15, de 12 de dezembro de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida
autorização de residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 150
do Decreto nº 9.199, de 2017, desde que apresentados os documentos previstos
nos incisos I, IV e VIII do art. 3º desta Resolução Normativa e outros
documentos constantes na Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho
Nacional de Imigração.”
Parágrafo único (...)
Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 29, DE 12 DE JUNHO DE 2018
Dá nova redação à Resolução Normativa n° 08, de 01 de dezembro de
2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 142, de 25/07/2018, Seção 1, Página 47
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa n° 08, de 01 de dezembro de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Disciplina a concessão de visto temporário e autorização de residência
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no Brasil ao abrigo de
acordo de cooperação internacional.
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário, previsto no inciso II do § 2º do art. 38 do Decreto nº 9.199, de 2017,
poderá ser concedido a imigrante que pretenda vir ao Brasil ao abrigo de acordo de cooperação
internacional, assim reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores, sem vínculo empregatício
no Brasil, na qualidade de técnico, prestador de serviço, voluntário, especialista e professor, junto a
entidades oficiais, privadas ou não governamentais.
Art. 2º Para solicitar o visto de que trata o art. 1º, o imigrante deverá apresentar à autoridade
consular os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada e, quando cabível, de saída do
território nacional; e
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem ou, a critério da
autoridade consular, e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente.
Art. 3º Deverão, também, ser apresentados à autoridade consular:
I - acordo de cooperação, memorando de entendimento, protocolo adicional, ou
documento equivalente, nos quais se faça menção expressa à vinda de imigrante;
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II - comprovação da qualificação e a experiência profissional do imigrante com a
atividade que exercerá no país;
III - convite ao interessado, no qual serão estipuladas as condições de estada, a atividade
a ser desenvolvida, o prazo pretendido, bem como declaração de que o interessado,
inclusive voluntário, não será remunerado por fonte situada no Brasil; e
Parágrafo Único. O prazo da residência do imigrante portador do visto temporário de que trata
o art. 1º será de até 02 (dois) anos.
Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º, inciso II, do Decreto nº 9.199, de
2017, desde que apresentados os documentos previstos no art. 3º e outros documentos constantes na
Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de Imigração.
§ 1º O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois) anos.
§ 2º A parte interessada deverá comunicar ao Ministério do Trabalho o afastamento do
imigrante ao abrigo de acordo de cooperação internacional, assim reconhecido pelo Ministério das
Relações Exteriores, na qualidade de técnico, prestador de serviço, voluntário, especialista, cientista e
pesquisador, junto a entidades oficiais, privadas ou não governamentais.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 43, de 28 de setembro de 1999, a partir de 21
de novembro de 2017.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação”. (NR)
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 30, DE 12 DE JUNHO DE 2018
Disciplina a renovação do prazo de autorização de residência ou a
alteração para prazo indeterminado. (Alterada pelas Resoluções
Normativas nº 32, de 14 de agosto de 2018 e nº 41, de 2 de outubro de
2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 142, de 25/07/2018, Seção 1, Página 47
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá renovar o prazo inicial de residência concedido, pelo
período de até dois anos ou a alterar o prazo de residência para prazo indeterminado, nos termos do
art. 142, § 3º, do Decreto nº 9.199, de 2017, instruído com os seguintes documentos, quando aplicáveis:
I - formulário de Requerimento de Renovação de Prazo de Residência ou Alteração do
Prazo de Residência para Indeterminado, conforme ANEXO I, assinado pelo
interessado ou por seu representante legal;
II - procuração quando o solicitante se fizer representar por procurador;
III - ato de eleição ou de nomeação de seu representante legal devidamente registrado
no órgão competente;
IV - cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM);
V - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais, devidamente
assinada pelo imigrante;
VI - documentos previstos nos ANEXOS específicos referentes a cada Resolução
Normativa do Conselho Nacional de Imigração aplicável ao pedido.
§ 1º O Ministério do Trabalho decidirá quanto à renovação do prazo de residência ou alteração
para prazo indeterminado, em até 30 (trinta) dias, a contar da conclusão da instrução do processo
administrativo, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, nos termos do disposto
no art. 49 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 2º A publicação do ato a que se refere o caput será feita preferencialmente por meio
eletrônico.
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA OU
ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA INDETERMINADO
1. REQUERIMENTO, COM FUNDAMENTO LEGAL:
1. Resolução do CNIg
2. Tipo
( ) Renovação do Prazo
( ) Prazo Indeterminado
2. DO SOLICITANTE:
4. Requerente
5. Endereço
7. UF
8. CEP

3. Prazo (Se couber)

6. Cidade
09. Telefone
10.
Correio 11. CNPJ/CPF
eletrônico

2.1. DADOS ESPECÍFICOS DA EMPRESA:
12. Objeto Social (resumo):
13. Data da constituição:
14. Data da última alteração contratual:
15. Pessoa (s) jurídica(s) estrangeira(s) associada(s): (Se couber)
16. Relação das principais associadas, quando se tratar de Sociedade Anônima: (Se couber)
17. Valor do investimento de capital estrangeiro: (Se couber)
18. Data do último investimento: (Se couber)
19. Data de registro no Banco Central do Brasil: (Se couber)
20. Administrador (es) – Nome e cargo:
21. Número atual de empregados:
21.1. Quantidade de brasileiros:
21.2 Quantidade de imigrantes:
3. DO IMIGRANTE:
22. Nome
23. Filiação
Pai:
Mãe:
25. Sexo
26. Estado civil

24. Correio eletrônico

27. Data de 28. Escolaridade 29. Profissão
nascimento
30. Nacionalidade
31. Documento de viagem - Validade
32. Função no Brasil
33. Local de trabalho
34. Informar o valor da última remuneração 35. Informar a remuneração que o imigrante irá
recebida no exterior na moeda nacional perceber no País em reais R$:
brasileira, ou seja, em reais R$: (Se couber)

4. DA JUSTIFICATIVA:
36. Justificativa da permanência do imigrante no País:
5. DECLARAÇÃO GERAL DE RESPONSABILIDADE:
37. (RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL e CNPJ DA ENTIDADE REQUERENTE),
representada por (NOME E CPF DA PESSOA QUE ESTÁ ASSINANDO ESSE TERMO),
DECLARA, sob as penas da Lei, em relação ao(s) imigrante(s) indicado(s) neste requerimento
durante a sua permanência em Território Nacional, que:
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Caso o(s) imigrante(s) continue(m) a perceber remuneração no exterior, comprometo-me a
oferecer a tributação no Brasil, conforme determina a Secretaria da Receita Federal.
b) Informa que o imigrante exercerá suas funções no (s) endereço(s) abaixo relacionado(s),
comprometendo-se a informar à Coordenação Geral de Imigração qualquer outro endereço
onde o imigrante vier a atuar:
a. (ENDEREÇO COMPLETO);
b. (ENDEREÇO COMPLETO);
c. (ENDEREÇO COMPLETO)
a)

6. DO REPRESENTENTE LEGAL:
38. Nome
39. CPF / CNPJ

40. Correio eletrônico

7. DO INTERMEDIÁRIO DE MÃO DE OBRA
(preencher quando se tratar de trabalhador doméstico ou caso haja previsão em legislação
específica):
41. Nome
42. CPF / CNPJ
43. Correio eletrônico
8. TERMO DE RESPONSABILIDADE:
44. Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, serem verdadeiras as informações
transcritas neste documento, comprometendo-me, inclusive, a comprová-las, mediante a
apresentação dos documentos próprios à fiscalização.
(LOCAL E DATA)
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica responsável pela chamada do imigrante,
discriminando-se o nome completo, qualificação, CPF, função e o carimbo da entidade.
ANEXO II
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2017
(com vínculo empregatício/contrato de trabalho)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 02, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - novo contrato de trabalho por prazo determinado, celebrado entre as partes, que
deverá conter as cláusulas mínimas exigidas e estar de acordo com as regras previstas
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
II - cópia completa da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e
III - cópia do Contrato de Trabalho anterior.
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ANEXO III
ALTERAÇÃO PARA PRAZO INDETERMINADO COM BASE NA RESOLUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2017
(com vínculo empregatício/contrato de trabalho)
O requerimento de alteração para prazo indeterminado do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 02, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - novo contrato de trabalho por prazo indeterminado, celebrado entre as partes, que
deverá conter as cláusulas mínimas exigidas e estar de acordo com as regras previstas
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
II - cópia completa da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
III - cópia do Contrato de Trabalho anterior; e
IV - comprovante de pagamento da taxa de processamento e avaliação de autorização
de residência, nos termos da RN nº 01, de 2017, do CNIg.
ANEXO IV
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2017 (art.
2º)
(prestação de serviço de assistência técnica)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal no art. 2º
da Resolução Normativa nº 03, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do instrumento celebrado, no caso de assistência técnica em equipamento
decorrente de contrato, acordo de cooperação ou convênio; ou
II - cópia do documento emitido e assinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
no caso de compra e venda de equipamento com assistência técnica; e
III - declaração da empresa interessada com a identificação das partes e informação do
vínculo associativo existente, no caso de cooperação técnica entre empresas do mesmo
grupo; e
IV - declaração que justifique a necessidade de continuidade do trabalho do imigrante
no Brasil, caso mantenha-se vinculado ao mesmo tomador.
ANEXO V
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2017
(transferência de tecnologia)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 04, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato, acordo de cooperação ou convênio;
II - comprovante de execução do Plano de Treinamento anteriormente apresentado; e
III - novo de Plano de Treinamento.
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ANEXO VI
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017
(embarcação de cruzeiro marítimo)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 05, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - ato de designação da empresa representante, devidamente apostilado e traduzido
oficialmente.
ANEXO VII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2017
(embarcação estrangeira)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 06, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato de afretamento celebrado com empresa brasileira ou do contrato
de prestação de serviços, ou do contrato de risco, celebrado com empresa brasileira, ou
da Portaria de Concessão editada pela Agência Nacional do Petróleo, que comprove o
vínculo entre a empresa brasileira e uma das atividades previstas no art. 4º da RN nº 05,
de 2017, que serão realizadas pela embarcação estrangeira que alcance o prazo
solicitado pelo imigrante; e
II - lista de Tripulantes embarcados de acordo com as Normas da Autoridade Marítima
para tráfego e permanência de embarcações em águas jurisdicionais brasileiras.
ANEXO VIII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2017
(a serviço do governo brasileiro)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 07, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato, do convênio ou do ato internacional de que o Brasil seja parte que
alcance o prazo solicitado pelo imigrante; e
II - declaração do governo brasileiro informando o interesse na permanência do
imigrante no País.
ANEXO IX
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2017
(Acordo Internacional)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 08, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - declaração da parte interessada na permanência do imigrante no País.
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ANEXO X
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 09/2017
(representar Instituição financeira)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 09, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - declaração da instituição financeira informando o interesse na permanência do
imigrante no País.
ANEXO XI
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 10/2017
(representar pessoa jurídica sem fins lucrativos)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 10, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - comprovante de execução do Plano de Ações; e
II - declaração da pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos comprovando o
vínculo com o imigrante.
ANEXO XII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 11/2017
(administrador, gerente ou diretor de empresa - investidor pessoa jurídica)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 11, de 2017 do CNIg, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato social ou estatuto social da empresa requerente atualizado ou ato
de indicação do imigrante com poderes de gestão, feito pelo investidor estrangeiro; e/ou
II - comprovante do vínculo associativo existente entre as empresas do grupo ou
conglomerado econômico, quando for o caso; e/ou
III - comprovante de geração de empregos previstos no inciso II do Art. 2º, quando
couber.
ANEXO XIII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2017
(exercício de cargo ou função que legislação federal exige)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 12, de 2017 do CNIg, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - novo ato de indicação do imigrante para o cargo, função ou atribuição que deverá
constar no contrato ou estatuto social.
ANEXO XIV
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2017
(investidor pessoa física)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 13, de 2017 do CNIg, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - comprovante de que o imigrante continua na condição de investidor no País.
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ANEXO XV
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2017
(prática de atividades religiosas)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 14, de 2017 do CNIg, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - declaração da instituição religiosa sediada no Brasil informando o interesse na
permanência do imigrante no País.
ANEXO XV - A
ALTERAÇÃO PARA PRAZO INDETERMINADO COM BASE NA RESOLUÇÃO
NORMATIVA Nº 14/2017
(prática de atividades religiosas)
(Acrescentado pela Resolução Normativa nº 32, de 14 de agosto de 2018)
O requerimento de alteração para prazo indeterminado do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 14, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - declaração da instituição religiosa sediada no Brasil informando o interesse na
permanência do imigrante no País.
II - comprovante de pagamento da taxa de processamento e avaliação de autorização de
residência, nos termos da RN nº 01, de 2017, do CNIg.
ANEXO XVI
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 15/2017
(prestação de serviço voluntário)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 15, de 2017 do CNIg, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - declaração de vinculação do imigrante com a entidade sediada no Brasil atestando a
continuidade de prestação de serviços na condição de voluntário.
ANEXO XVII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 16/2017
(realização de atividades artísticas)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 16, de 2017 do CNIg, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato de prestação de serviços, com as informações dispostas no inciso
I do art. 2º; e
II - relação dos integrantes do grupo, quando for o caso, com nome, nacionalidade,
número do documento de viagem válido, governo emissor do documento de viagem
válido, validade do documento de viagem válido e função a ser exercida.
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ANEXO XVIII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 17/2017
(correspondente de jornal, revista ou televisão)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 17, de 2017 do CNIg, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - declaração emitida pelo meio de comunicação informando a necessidade de
permanência do imigrante no País.
ANEXO XIX
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 20/2017
(pesquisa, ensino ou extensão acadêmica sem vínculo empregatício)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 20, de 2017 do CNIg, deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - declaração da instituição requerente informando a necessidade de permanência do
imigrante no País por meio da continuidade da pesquisa, do ensino ou extensão
acadêmica no País.
ANEXO XX
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 21/2017
(atleta profissional)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 21, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato especial de trabalho desportivo, conforme modelo do ANEXO I
da RN 21, de 2017;
II - cópia completa da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e
III - cópia do Contrato de Trabalho anterior.
ANEXO XXI
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2017
(embarcação pesqueira)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 22, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato de arrendamento, constando o prazo de vigência e as características
da embarcação arrendada;
II - declaração da empresa arrendatária contendo a relação dos tripulantes imigrantes da
embarcação arrendada, citando nome, nacionalidade e função; e
III - comprovante de continuidade da execução do programa de transferência de
tecnologia e qualificação profissional aos brasileiros contratados.
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ANEXO XXII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 23/2017
(casos especiais laborais)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 23, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - documento que comprove a manutenção da condição inicial do imigrante como
situação especial laboral.
ANEXO XXIII
ALTERAÇÃO PARA PRAZO INDETERMINADO COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA
Nº 23/2017
(casos especiais laborais)
O requerimento de alteração para prazo indeterminado do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 23, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - documento que comprove a manutenção da condição inicial do imigrante como
situação especial laboral; e
II - comprovante de pagamento da taxa de processamento e avaliação de autorização de
residência, nos termos da RN nº 01, de 2017, do CNIg.
ANEXO XXIV
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 24/2017
(pesquisa, ensino ou extensão acadêmica com vínculo empregatício)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 24, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato de trabalho, ou contrato de prestação de serviços ou comprovante
de nomeação; e
II - cópia completa da CTPS, quando couber.
ANEXO XXV
ALTERAÇÃO PARA PRAZO INDETERMINADO COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA
Nº 24/2018
(pesquisa, ensino ou extensão acadêmica com vínculo empregatício)
O requerimento de alteração para prazo indeterminado do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 24, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - cópia do contrato de trabalho, ou do contrato de prestação de serviços ou
comprovante de nomeação;
II - cópia completa da CTPS, quando couber; e
III - comprovante de pagamento da taxa de processamento e avaliação de autorização
de residência, nos termos da RN nº 01, de 2017, do CNIg.
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ANEXO XXVI
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 25/2018
(realização de atividades esportivas para maior de quatorze e menor de dezoito anos)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 25, de 2017, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - pela entidade esportiva:
a) comprovante de continuidade da inscrição em federação, confederação ou liga
da modalidade esportiva correspondente; e
b) comprovante de inscrição do programa de treinamento no Conselho
Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente.
II - pelo atleta:
a) nova autorização escrita dos pais ou responsáveis, devidamente autenticada;
b) comprovante de aproveitamento escolar.
ANEXO XXVII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2019
(aposentado)
(Acrescentado pela Resolução Normativa nº 41, 2 de outubro de 2019)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 40, de 2019, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - comprovante de que o imigrante continua na condição de aposentado e/ou
beneficiário de pensão por morte com a capacidade de transferir para o País a quantia,
em moeda estrangeira, em montante igual ou superior a US$ 2.000,00 (dois mil dólares)
e outras fontes regulares de rendimento para complementar o valor exigido, se
necessário.
ANEXO XXVIII
ALTERAÇÃO PARA PRAZO INDETERMINADO COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA
Nº 40/2019
(aposentado)
(Acrescentado pela Resolução Normativa nº 41, 2 de outubro de 2019)
O requerimento de alteração para prazo indeterminado do imigrante com amparo legal na
Resolução Normativa nº 40, de 2019, do CNIg deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I - comprovante de que o imigrante continua na condição de aposentado e/ou
beneficiário de pensão por morte com a capacidade de transferir para o País a quantia,
em moeda estrangeira, em montante igual ou superior a US$ 2.000,00 (dois mil dólares)
e outras fontes regulares de rendimento para complementar o valor exigido, se
necessário; e
II - comprovante de pagamento da taxa de processamento e avaliação de autorização de
residência, nos termos da RN nº 01, de 2017, do CNIg.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 31, DE 12 DE JUNHO DE 2018
Altera o Anexo I da Resolução Normativa nº 1, de 1º de dezembro de
2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 159, de 17/08/2018, Seção 1, Página 80
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Anexo I da Resolução Normativa nº 1, de 1º de dezembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:
ANEXO I
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
1. REQUERIMENTO, COM FUNDAMENTO LEGAL:
1. Resolução do CNIg
4. Repartição consular brasileira no exterior
2. Tipo de autorização
3. Prazo
(Se Residência Prévia)
( ) Residência Prévia
(

) Residência

2. DO SOLICITANTE:
5. Requerente
6. Endereço
8. UF 9. CEP

10. Telefone

7. Cidade
12. CNPJ/CPF

11. Correio eletrônico

2.1. DADOS ESPECÍFICOS DA EMPRESA:
13. Objeto Social (resumo):
14. Data da constituição:
15. Data da última alteração contratual:
16. Pessoa(s) jurídica(s) estrangeira(s) associada(s): (Se couber)
17. Relação das principais associadas, quando se tratar de Sociedade Anônima: (Se couber)
18. Valor do investimento de capital estrangeiro: (Se couber)
19. Data do último investimento: (Se couber)
20. Data de registro no Banco Central do Brasil: (Se couber)
21. Administrador (es) – Nome e cargo:
22. Número atual de empregados:
22.1. Quantidade de brasileiros:
22.2 Quantidade de imigrantes:
3. DO IMIGRANTE:
23. Nome
24. Filiação
Pai:
Mãe:
26. Sexo

25. Correio eletrônico

27. Estado civil

31. Nacionalidade
33. Função no Brasil

28. Data de nascimento

29. Escolaridade

32. Documento de viagem - Validade
34. Local de trabalho
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30. Profissão

35. Informar o valor da última remuneração recebida
36. Informar a remuneração que o imigrante irá
no exterior na moeda nacional brasileira, ou seja, em
perceber no País em reais R$:
reais R$: (Se couber)
37. Experiência profissional: relação das empresas nas quais foi empregado, funções exercidas com a
respectiva duração, local e data, por ordem cronológica, discriminando as atividades compatíveis com as
que o candidato desempenhará no Brasil.
38. Situação migratória atual do imigrante
( ) Visitante ( ) Portador de visto diplomático, oficial ou de cortesia ( ) Portador de Visto temporário (
) Outra hipótese de Autorização de Residência ( ) Em necessidade de regularização no País ( ) Outra
condição
4. DA JUSTIFICATIVA:
39. Justificativa da solicitação de autorização de residência do imigrante:
5. DECLARAÇÃO GERAL DE RESPONSABILIDADE:
40. (RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL e CNPJ DA ENTIDADE REQUERENTE), representada por
(NOME E CPF DA PESSOA QUE ESTÁ ASSINANDO ESSE TERMO), DECLARA, sob as penas da Lei,
em relação ao(s) imigrante(s) indicado(s) neste requerimento durante a sua permanência em Território
Nacional, que:
Assume a responsabilidade por todas e quaisquer despesas médicas e/ou hospitalares do imigrante (quando
se tratar de autorização de residência prévia);
Assume a responsabilidade pela repatriação do imigrante ao país de origem (quando se tratar de autorização
de residência prévia);
Caso o(s) imigrante(s) continue(m) a perceber remuneração no exterior, comprometo-me a oferecer a
tributação no Brasil, conforme determina a Secretaria da Receita Federal.
Informa que o imigrante exercerá suas funções no(s) endereço(s) abaixo relacionado(s), comprometendo-se a
informar à Coordenação Geral de Imigração qualquer outro endereço onde o imigrante vier a atuar:
(ENDEREÇO COMPLETO);
(ENDEREÇO COMPLETO);
6. DO REPRESENTENTE LEGAL:
41. Nome
42. CPF / CNPJ

43. Correio eletrônico

7. DO INTERMEDIÁRIO DE MÃO DE OBRA (preencher quando se tratar de trabalhador doméstico
ou caso haja previsão em legislação específica):
44. Nome
45. CPF / CNPJ
46. Correio eletrônico
8. TERMO DE RESPONSABILIDADE:
47. Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, serem verdadeiras as informações transcritas
neste documento, comprometendo-me, inclusive, a comprová-las, mediante a apresentação dos documentos
próprios à fiscalização.
(LOCAL E DATA)
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica responsável pela chamada do imigrante, discriminandose o nome completo, qualificação, CPF, função e o carimbo da entidade.

Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 32, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
Altera as Resoluções Normativas nº 14, de 12 de dezembro de 2017 e nº
30, de 12 de junho de 2018.
PUBLICADA NO DOU Nº 182, de 20/09/2018, Seção 1, Página 59
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 14, de 12 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º..................................................................................................................
..............................................................................................................................
Parágrafo único. O prazo da residência do imigrante portador do visto
temporário de que trata o art. 1º será de até 02 (dois) anos.” (NR)
“Art. 4º..................................................................................................................
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 02 (dois)
anos.” (NR)
Art. 2º A Resolução Normativa nº 30, de 12 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Anexo XV -A
ALTERAÇÃO PARA PRAZO INDETERMINADO COM BASE NA
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2017 (prática de atividades religiosas)
O requerimento de alteração para prazo indeterminado do imigrante com
amparo legal na Resolução Normativa nº 14, de 2017, do CNIg deverá ser
instruído com a seguinte documentação:
I - declaração da instituição religiosa sediada no Brasil informando o interesse
na permanência do imigrante no País.
II - comprovante de pagamento da taxa de processamento e avaliação de
autorização de residência, nos termos da RN nº 01, de 2017, do CNIg.” (NR)
Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 33, DE 12 DE JUNHO DE 2018
Altera a Resolução Normativa nº 20, de 12 de dezembro de 2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 191, de 03/10/2018, Seção 1, Página 177
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 20, de 12 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º .................................................................................................................
..............................................................................................................................
§ 3º Nos termos do art. 1º do Decreto nº 98.830, de 1990, sujeitam-se à
autorização do MCTIC as atividades em laboratório ou de pós-doutorado, sem
vínculo com a instituição no País ou sem bolsa de ensino ou de pesquisa
outorgada por instituição brasileira.
....................................................................................................................” (NR)
“Art. 7º O prazo de residência do imigrante portador do visto temporário será
de até 2 (dois) anos.” (NR)
“Art. 8º..................................................................................................................
I - declaração expedida pela instituição responsável pelo financiamento da
bolsa, quando o pleiteante se enquadrar nas condições a que se referem os
incisos I e II do art. 2º e o inciso II do art. 3º;
II - convite no nome do imigrante, no qual haja referência ao acordo
internacional reconhecido pelo MRE, que ampara sua vinda ao país, bem como
as condições de estada, a atividade a ser desenvolvida, o prazo pretendido e a
declaração de que não será remunerado por fonte brasileira, quando o pleiteante
se enquadrar nas condições, a que se refere o inciso III do art. 2º e o inciso III
do art. 6º desta Resolução Normativa;
III - Portaria do MCTIC, quando o pleiteante se enquadrar nas condições a que
se refere o § 2º do art. 2º; e
IV - acordo interinstitucional ou instrumento similar celebrado entre a
instituição brasileira de ensino superior interessada e a instituição de ensino
superior ou de pesquisa estrangeira, quando o pleiteante se enquadrar nas
condições a que se refere o inciso I do art. 3º.
....................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 34, DE 14 DE AGOSTO 2018
Altera a Resolução Normativa nº 03, de 1º de dezembro de 2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 199, de 16/10/2018, Seção 1, Página 58
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 03, de 1º de dezembro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º A autorização de residência prévia poderá ser concedida pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias, para o mesmo imigrante, a cada ano migratório,
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, mediante a apresentação de carta-convite
da empresa interessada atestando o vínculo entre o imigrante e o serviço, de
caráter urgente, a ser prestado no Brasil.
§ 1º Em situação de emergência a ser informada pela empresa receptora, poderá
ser concedida, em procedimento simplificado, a autorização prevista no art. 1º,
no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
....................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 14 DE AGOSTO 2018
Disciplina a concessão de visto temporário e de autorização de residência
para receber treinamento no manuseio, na operação e na manutenção de
máquinas, equipamentos e outros bens produzidos em território nacional,
sem vínculo empregatício no Brasil.
PUBLICADA NO DOU Nº 207, de 26/10/2018, Seção 1, Página 82
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário com prazo de estada inferior a 90 (noventa) dias, nos termos do art.
38, § 2º do Decreto nº 9.199, de 2017, poderá ser concedido ao imigrante que venha ao país para
receber treinamento no manuseio, na operação e na manutenção de máquinas, equipamentos ou outros
bens produzidos no todo ou em parte, em território nacional, sem vínculo empregatício no Brasil.
§ 1º Para solicitar o visto de que trata o art. 1º, o imigrante deverá apresentar à autoridade
consular os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
IV - formulário de solicitação de visto preenchido;
V - comprovante de meio de transporte de entrada e, quando cabível, de saída do
território nacional; e
VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem ou, a critério da
autoridade consular, e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente.
§ 2º Deverão, também, ser apresentados à autoridade consular:
I - comprovação da aquisição por empresa estrangeira de máquinas, equipamentos e
outros bens produzidos no todo ou em parte, em território nacional;
II - comprovação do vínculo mantido entre o imigrante e a empresa estrangeira;
III - plano de treinamento simplificado, especificando as qualificações profissionais do
imigrante, o escopo do treinamento, sua forma de execução, o local onde será executado
e o tempo de duração; e
IV - declaração da empresa brasileira que produz a máquina, o equipamento ou outros
bens no todo ou em parte, em território nacional, de que a remuneração do imigrante
provirá de fonte no exterior;
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Art. 2º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência prévia para fins
de trabalho, com prazo de estada superior a 90 (noventa) dias, nos termos do art. 38, §2º e do art. 147,
§ 2º, do Decreto nº 9.199, de 2017, a imigrante que venha ao país para receber treinamento no
manuseio, na operação e na manutenção de máquinas, equipamentos ou outros bens produzidos no
todo ou em parte, em território nacional, sem vínculo empregatício no Brasil.
§ 1º Para solicitar a autorização de residência prévia de que trata o art. 2º, o imigrante deverá
apresentar os documentos previstos no § 2º do art. 1º e outros documentos previstos na Resolução
Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de Imigração.
§ 2º O prazo da residência prevista no caput será de até 1 (um) ano, não renovável.
Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 147, § 2º do Decreto nº 9.199, de 2017,
desde que apresentados os documentos previstos no § 2º do art. 1º e outros documentos previstos na
Resolução Normativa nº 01/2017 do Conselho Nacional de Imigração.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de até 1 (um) ano, não
renovável.
Art. 4º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018
Disciplina a concessão de autorização de residência em decorrência de
investimento imobiliário no Brasil.
PUBLICADA NO DOU Nº 223, de 21/11/2018, Seção 1, Página 162
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O Ministério do Trabalho poderá conceder autorização de residência, nos termos do
art. 35 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e dos art. 42 e 151, caput, do Decreto nº 9.199, de
2017, à pessoa física que pretenda, com recursos próprios de origem externa, realizar investimento
imobiliário no Brasil com potencial para geração de empregos ou de renda no País.
Art. 2º A concessão de autorização de residência para investimento imobiliário fica
condicionada à aquisição de bens imóveis, localizado em área urbana, em montante igual ou superior
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) podendo ser:
a) aquisição de bens imóveis construídos; ou
b) aquisição de bens imóveis em construção.
§ 1º O valor mínimo do investimento poderá ser inferior até 30% do total disposto no caput
deste artigo, quando se tratar de aquisição de imóveis nas regiões Norte e Nordeste do País.
§ 2º O interessado poderá comprovar o investimento imobiliário, previsto nesta Resolução,
mediante a aquisição de mais de um imóvel como proprietário, desde que a soma de todos os imóveis
corresponda ao montante disposto no caput ou no § 1º desde artigo.
Art. 3º O pedido de autorização de residência prévia, para fins de concessão do visto
temporário, será analisado pelo Ministério do Trabalho, mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
I - quando se tratar do disposto na alínea “a” do art. 2º:
a) Registro Geral do Imóvel, atestando a propriedade do bem imóvel do
investidor, livre de ônus ou encargos; e
b) declaração de instituição de crédito autorizada ou registrada em território
nacional junto ao Banco Central do Brasil, atestando a transferência
internacional de capital para a aquisição dos bens imóveis no valor definido no
caput do art. 2º, ressalvando-se o disposto no § 1º do art. 2º.
II - quando se tratar do disposto na alínea “b” do art. 2º:
a) Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel, devidamente
registrado;
b) declaração de instituição de crédito autorizada ou registrada em território
nacional junto ao Banco Central do Brasil, atestando a transferência
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internacional de capital para aquisição dos bens imóveis ou para o pagamento,
a título de sinal no Contrato de Promessa de Compra e Venda, de valor definido
no caput do art. 2º, ressalvando-se o disposto no § 1º do art. 2º;
c) Alvará de Construção expedido nos termos da legislação brasileira; e
d) Memorial de Incorporação devidamente registrado.
III - outros documentos previstos na Resolução Normativa nº 01, de 2017, do Conselho
Nacional de Imigração (CNIg).
§ 1º Poderá ser admitido o regime de copropriedade, desde que cada interessado coproprietário
tenha investido o valor definido no caput do art. 2º, ressalvando-se o disposto no § 1º do art. 2º.
§ 2º O valor do investimento imobiliário poderá ser objeto de financiamento na parte que
exceder o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ressalvando-se o disposto no § 1º do art.
2º.
§ 3º Sempre que entender cabível, o Ministério do Trabalho realizará diligências in loco para
verificar a realização do investimento.
§ 4º O prazo da residência prevista no caput será de 02 (dois) anos.
Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 151, caput, do Decreto nº 9.199, de 2017,
desde que apresentados os documentos previstos no art. 3º.
Parágrafo único. O prazo da residência prevista no caput será de 02 (dois) anos.
Art. 5º O investidor imobiliário deverá permanecer no território nacional por, no mínimo, 30
(trinta) dias durante o prazo concedido na autorização de residência, contados a partir do registro junto
à Polícia Federal.
Art. 6º A renovação do prazo inicial de residência, por período de até 02 (dois) anos e a
posterior alteração do prazo de residência, para prazo indeterminado, observará ao disposto na
Resolução Normativa nº 30, de 12 de junho de 2018, do CNIg.
Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
Altera a Resolução Normativa nº 1, de 1º de dezembro de 2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 192, de 03/10/2019, Seção 1, Página 85
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na forma disposta na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 1, de 1º de dezembro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 6º .................................................................................................................
§ 1º O prazo de residência inicial na transformação da condição do portador de
visto de visita, diplomático, oficial ou de cortesia será de até um ano.
§ 2º Para fins de realização de investimento no Brasil ou em outra hipótese em
que a legislação brasileira autorize, o prazo de residência decorrente da
transformação poderá ser indeterminado.” (NR)
Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 6º da Resolução Normativa nº1, de 2017.
Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 38, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
Altera a Resolução Normativa nº 23, de 12 de dezembro de 2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 192, de 03/10/2019, Seção 1, Página 85
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na forma disposta na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 23, de 12 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º O Conselho Nacional de Imigração poderá conceder autorização de
residência:
I - a casos especiais associados às questões laborais, nos termos do art.162 do
Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017; e
II - a casos especiais não previstos expressamente no Decreto nº 9.199, de 2017.
..............................................................................................................................
§ 2º O prazo de residência será de até dois anos nas hipóteses dos incisos I e II
do caput”. (NR)
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 39, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre a revogação de Resoluções Normativas.
PUBLICADA NO DOU Nº 192, de 03/10/2019, Seção 1, Página 85
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na forma disposta na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019 e o Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam revogadas:
I - a Resolução Normativa nº 05, de 21 de agosto de 1997;
II - a Resolução Normativa nº 06, de 21 de agosto de 1997 e alterações;
III - a Resolução Normativa nº 09, de 10 de novembro de 1997;
IV - a Resolução Normativa nº 14, de 13 de maio de 1998;
V - a Resolução Normativa nº 18, de 18 de agosto de 1998;
VI - a Resolução Normativa nº 49, de 19 de dezembro de 2000 e alterações;
VII - a Resolução Normativa nº 83, de 03 de dezembro de 2008;
VIII - a Resolução Normativa nº 88, de 15 de setembro de 2010 e alterações;
IX - a Resolução Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012 e alterações;
X - a Resolução Normativa nº 98, de 14 de novembro de 2012 e alterações;
XI - a Resolução Normativa nº 108, de 12 de fevereiro de 2014;
XII - a Resolução Normativa nº 109, de 13 de março de 2014;
XIII - a Resolução Normativa nº 110, de 10 de abril de 2014;
XIV - a Resolução Normativa nº 122, de 03 de agosto de 2016;
XV - a Resolução Normativa nº 124, de 13 de dezembro 2016; e
XVI - a Resolução Normativa nº 126, de 02 de março de 2017.
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre a concessão e os procedimentos para emissão de visto
temporário e de autorização de residência com base em aposentadoria
e/ou benefício de pensão por morte.
PUBLICADA NO DOU Nº 229, de 27/11/2019, Seção 1, Página 70
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na forma disposta na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante aposentado ou beneficiário de
pensão por morte, que comprovar a transferência mensal ao Brasil da importância, em moeda
estrangeira, em montante igual ou superior a US$ 2.000,00 (dois mil dólares).
Art. 2º Para solicitar o visto de que trata o art. 1º, o imigrante deverá apresentar à autoridade
consular os seguintes documentos:
I - documento de viagem válido;
II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
III - seguro de saúde válido no território nacional;
IV - comprovante de pagamento de emolumentos consulares;
V - formulário de solicitação de visto preenchido;
VI - comprovante de meio de transporte de entrada no território nacional; e
VII - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem ou, a critério da
autoridade consular, e de acordo com as peculiaridades do país onde o visto foi
solicitado, documento equivalente.
Art. 3º Deverão, também, ser apresentados à autoridade consular:
I - comprovação de aposentadoria e de capacidade de transferir para o País a quantia,
em moeda estrangeira, em montante igual ou superior a US$ 2.000,00 (dois mil
dólares);
II - comprovação de recebimento de pensão por morte em montante igual ou superior a
US$ 2.000,00 (dois mil dólares); ou
III - outras fontes regulares de rendimento para complementar o valor exigido no art. 1º
desta Resolução Normativa, se necessário.
Parágrafo único. O prazo inicial da residência do imigrante portador do visto temporário de
que trata o art. 1º será de até dois anos.
Art. 4º Ao interessado que esteja no território nacional poderá ser concedida autorização de
residência pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, desde que apresentados os documentos
previstos:
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I - nos incisos I a III e VII a XI do art. 1º da Resolução Normativa nº 01, de 2017 do
Conselho Nacional de Imigração; e
II - no art. 3º desta Resolução.
Parágrafo único. O prazo inicial da residência prevista no caput será de até dois anos.
Art. 5º A renovação do prazo de residência será disciplinada em Resolução Normativa
específica.
Art. 6º Fica revogada a Resolução Normativa nº 45, de 14 de março de 2000.
Art. 7º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 41, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019
Altera a Resolução Normativa nº 30 de 12 de junho de 2018.
PUBLICADA NO DOU Nº 2, de 03/01/2020, Seção 1, Página 267
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na forma disposta na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 30, de 12 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“ANEXO XXVII
RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO
NORMATIVA Nº 40/2019 (aposentado)
O requerimento de renovação do prazo de residência do imigrante com amparo
legal na Resolução Normativa nº 40, de 2019, do CNIg deverá ser instruído com
a seguinte documentação:
I - comprovante de que o imigrante continua na condição de aposentado e/ou
beneficiário de pensão por morte com a capacidade de transferir para o País a
quantia, em moeda estrangeira, em montante igual ou superior a US$ 2.000,00
(dois mil dólares) e outras fontes regulares de rendimento para complementar o
valor exigido, se necessário.” (NR)
“ANEXO XXVIII
ALTERAÇÃO PARA PRAZO INDETERMINADO COM BASE NA
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2019 (aposentado)
O requerimento de alteração para prazo indeterminado do imigrante com
amparo legal na Resolução Normativa nº 40, de 2019, do CNIg deverá ser
instruído com a seguinte documentação:
I - comprovante de que o imigrante continua na condição de aposentado e/ou
beneficiário de pensão por morte com a capacidade de transferir para o País a
quantia, em moeda estrangeira, em montante igual ou superior a US$ 2.000,00
(dois mil dólares) e outras fontes regulares de rendimento para complementar o
valor exigido, se necessário; e
II - comprovante de pagamento da taxa de processamento e avaliação de
autorização de residência, nos termos da RN nº 01, de 2017, do CNIg.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ ZACA FURQUIM
Presidente do Conselho em exercício
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RESOLUÇÃO CNIG MJSP Nº 42, DE 23 DE JULHO DE 2020
Altera a Resolução Normativa nº 06, de 1º de dezembro de 2017, que
disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil para atuação como marítimo a bordo
de embarcação ou plataforma de bandeira estrangeira.
PUBLICADA NO DOU Nº 197, de 14/10/2020, Seção 1, Página 111
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, de que trata o art. 38, inciso VIII, da Lei nº 13.844, de 18
de junho de 2019, e o art. 2º, inciso III, do Anexo I do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, no
uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº 9.199,
de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 06, de 1º de dezembro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá conceder
autorização de residência para fins de trabalho, sem vínculo empregatício no
Brasil, nos termos do art. 38, § 2º, inciso VII, alínea “b”, e do art. 147, § 2º,
inciso VII, alínea “b”, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, a
marítimo e demais profissionais que trabalhem a bordo de embarcação ou
plataforma de bandeira estrangeira, que venha a operar ou que esteja em
operação nas águas jurisdicionais brasileiras, com prazo de estada superior a
noventa dias.”(NR)
“Art. 2º Para os fins de que trata esta Resolução, é considerado, nos termos do
Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998 e das Normas da Autoridade Marítima
do Ministério da Marinha:
I - marítimo: tripulante que opere embarcações classificadas:
a) para a navegação em mar aberto, aí incluídas a navegação de cabotagem,
apoio marítimo e apoio portuário; e
b) para a navegação interior nos canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas
marítimas consideradas abrigadas.
I-A - a categoria de marítimo subdivide-se em:
a) Seção de Convés:
1. Oficiais: Capitão de Longo Curso, Capitão de Cabotagem, 1º Oficial de
Náutica e 2º Oficial de Náutica;
2. Subalternos: Mestre de Cabotagem, Contramestre, Marinheiro de Convés,
Moço de Convés e Marinheiro Auxiliar de Convés;
b) Seção de Máquina:
1. Oficiais: Oficial Superior de Máquinas; 1º Oficial de Máquinas; e 2º Oficial
de Máquinas;
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2. Subalternos: Condutor de Máquinas, Marinheiro de Máquinas, Moço de
Máquinas, Marinheiro Auxiliar de Máquinas e Eletricista;
c) Seção de Câmara:
1. Subalternos: Cozinheiro e Taifeiro; e
d) Seção De Saúde:
1. Subalternos: Enfermeiro e Auxiliar De Saúde;
II - profissional não tripulante: todo aquele que, sem exercer atribuições
diretamente ligadas à operação da embarcação, preste serviços eventuais a bordo
da embarcação e em plataformas; e
III - tripulante não aquaviário: profissional que faz parte da tripulação marítima
das unidades offshore móveis e das plataformas e exerce funções referentes à
operação dessas unidades, devendo ser habilitado por meio de cursos
específicos, realizados em instituições credenciadas pela autoridade marítima.”
(NR)
“Art. 3º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do
visto temporário será analisado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
...............................................................................................
II - documentos previstos nos incisos I, II e IV a VIII do art. 1º da Resolução
Normativa nº 01, de 1º de dezembro de 2017 do Conselho Nacional de
Imigração.
§ 1º Os documentos previstos nos incisos III, X e XI do art. 1º da Resolução
Normativa nº 01, de 2017 do Conselho Nacional de Imigração deverão ser
apresentados à autoridade consular.
§ 2º O prazo da autorização de residência prevista no caput deste artigo será de
até dois anos.” (NR)
“Art. 4º .............................................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................................
I
...............................................................................................

a) a partir de noventa dias de operação, deverão contar com um terço de
brasileiros:
1. nas seções de convés e máquinas, devendo a respectiva fração ser respeitada
em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos; e
2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação;
b) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverão contar com metade de
brasileiros:
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1. nas seções de convés e máquinas, devendo a respectiva fração ser respeitada
em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos; e
2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação;
c) a partir de trezentos e sessenta dias de operação, deverá contar com dois terços
de brasileiros:
1. nas seções de convés e máquinas, devendo a respectiva fração ser respeitada
em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos; e
2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação;
II - para embarcações empregadas na prospecção, perfuração, produção ou
armazenamento de petróleo, assim como plataformas, definidas como
instalações ou estruturas, fixas ou flutuantes, destinadas às atividades direta ou
indiretamente relacionadas com a pesquisa, exploração e explotação dos
recursos oriundos do leito das águas interiores e seu subsolo, ou do mar,
inclusive da plataforma continental e seu subsolo:
...............................................................................................
III - para embarcações utilizadas na navegação de cabotagem, definida como
aquela realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via
marítima, ou esta e as vias navegáveis interiores, e na navegação de apoio
portuário, definida como realizada exclusivamente nos portos e terminais
aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias, bem
como na navegação em águas interiores e nas embarcações destinadas a
regaseificação de gás natural liquefeito:
a) a partir de noventa dias de operação, deverá contar com um quinto de
marítimos brasileiros, arredondando-se para o inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que cinco décimos:
1. nas seções de convés e máquinas, devendo a respectiva fração ser respeitada
em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos; e
2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação;
b) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverá contar com um terço de
marítimos brasileiros, arredondando-se para o inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que cinco décimos:
1. nas seções de convés e máquinas devendo a respectiva fração ser respeitada
em cada seção e em cada conjunto de oficiais e de subalternos; e
2. do total dos demais profissionais existentes a bordo da embarcação.
Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública analisar
e decidir em caso de solicitação justificada de prorrogação dos prazos previstos
neste artigo, ouvido o sindicato representativo da categoria.” (NR)
“Art. 5º Poderá ser concedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública,
ao interessado que esteja no território brasileiro, a autorização de residência de
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que trata o art. 147, § 2º, inciso VII, alínea “b”, do Decreto nº 9.199, de 2017,
desde que apresentados os documentos previstos:
I - nos incisos III, X e XI do art. 2º da Resolução Normativa nº 01, de 2017 do
Conselho Nacional de Imigração; e
II - no art. 3º desta Resolução.
............................................................................................... ” (NR)
“Art. 6º A transferência do marítimo e demais profissionais para outra
embarcação da mesma empresa contratada deverá ser comunicada ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública, pela contratante, por meio eletrônico.” (NR)
“Art. 7º No caso de o imigrante trabalhar em mais de uma embarcação deverá
apresentar, juntamente com o pedido de residência junto ao Ministério da Justiça
e Segurança Pública, a justificativa e os contratos das referidas embarcações.”
(NR)
“Art. 8º Em caso de mudança de empregador, a autorização deverá ser solicitada
ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pela empresa afretadora ou
contratante, nos termos da legislação em vigor.” (NR)
“Art. 10. A saída da embarcação das águas jurisdicionais brasileiras por período
inferior a quinze dias consecutivos, não interromperá a contagem para efeito do
disposto no art. 4º desta Resolução.” (NR)
“Art. 11. Para o prazo de estada de até noventa dias, a cada ano migratório, nos
termos do disposto no inciso I, § 7º do art. 29 do Decreto nº 9.199, de 2017, o
marítimo e demais profissionais a bordo da embarcação poderão ingressar no
País com visto de visita, dele estando isentos os portadores da carteira
internacional de marítimo emitida nos termos da Convenção nº 185 da
Organização Internacional do Trabalho.
§ 1º Os trabalhadores estrangeiros que ingressarem nessa condição e que
pretendam ultrapassar o prazo de estada de noventa dias devem requerer
autorização de residência, nos termos do art. 5º.
§ 2º O disposto no caput deste artigo será aplicado, excepcionalmente, nos casos
de substituição obrigatória da tripulação, com ingresso dos novos tripulantes no
País por transporte aéreo.
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deverá haver a devida comprovação
documental junto à Polícia Federal pela empresa afretadora ou contratante.”
(NR)
“Art. 12. A renovação do prazo de residência será disciplinada em resolução
específica.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO CNIG MJSP Nº 43, DE 23 DE JULHO DE 2020
Altera a Resolução Normativa nº 05, de 1º de dezembro de 2017, que
disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho
sem vínculo empregatício no Brasil a marítimo que trabalhe a bordo de
embarcação de cruzeiros marítimos pela costa brasileira.
PUBLICADA NO DOU Nº 204, de 23/10/2020, Seção 1, Página 457
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, de que trata o art. 38, inciso VIII, da Lei nº 13.844, de 18
de junho de 2019, e o art. 2º, inciso III, do Anexo I do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, no
uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº 9.199,
de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Normativa nº 05, de 1º de dezembro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá conceder
autorização de residência para fins de trabalho, sem vínculo empregatício no
Brasil, nos termos do art. 38, § 2º, inciso VII, alínea “a”, e do art. 147, § 2º,
inciso VII, alínea “a”, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, a
marítimo e demais profissionais que trabalham a bordo de embarcação em
cruzeiros marítimos ou fluviais em águas jurisdicionais brasileiras,
considerando que:
I - os trabalhadores estrangeiros, portadores de carteira internacional de
marítimo emitida nos termos da Convenção nº 185 da Organização Internacional
do Trabalho, promulgada pela Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019,
estarão isentos de visto para estadas de até cento e oitenta dias a cada ano
migratório; e
II - os trabalhadores que não se enquadrarem no inciso anterior necessitarão de
visto temporário ou da autorização de residência de que trata esta Resolução
para estadas por períodos superiores a noventa dias.” (NR)
“Art. 2º O pedido de autorização de residência prévia para fins de concessão do
visto temporário será analisado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
...............................................................................................
IV - documentos previstos nos incisos I, II e IV a VIII do art. 1º da Resolução
Normativa nº 01, de 2017, do Conselho Nacional de Imigração.
§ 1º Os documentos previstos nos incisos III, X e XI do art. 1º da Resolução
Normativa nº 01, de 2017, do Conselho Nacional de Imigração deverão ser
apresentados à autoridade consular.
§ 2º O prazo da residência prevista no caput será de até dois anos.” (NR)
“Art. 3º Ao interessado que esteja no território nacional, poderá ser concedida
autorização de residência pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos
termos do art. 147, § 2º, inciso VII, alínea “a”, do Decreto nº 9.199, de 2017,
desde que apresentados os documentos previstos:
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I - nos incisos III, X e XI do art. 1º da Resolução Normativa nº 01, de 2017, do
Conselho Nacional de Imigração; e
II - no art. 2º desta Resolução.
............................................................................................... ” (NR)
“Art. 4º A partir do trigésimo primeiro dia de operação em águas jurisdicionais
brasileiras, a embarcação de turismo estrangeira deverá contar com um mínimo
de vinte e cinco por cento de brasileiros do total dos profissionais existentes a
bordo da embarcação a serem definidas pelo armador ou pela empresa
representante do mesmo.
§ 1º Excepcionalmente, o Conselho Nacional de Imigração poderá,
fundamentadamente, autorizar a alteração do percentual de trabalhadores
brasileiros estipulado no caput.
§ 2º Na temporada de 2020/2021, excepcionalmente, o percentual de que trata o
caput será de quinze por cento.” (NR)
“Art. 5º O percentual de brasileiros a que se refere o art. 4º, caput, poderá ser
compensado, considerando-se a média estabelecida entre os navios da mesma
companhia, mediante solicitação, antes do início da temporada, ao Ministério da
Justiça e Segurança Pública.
Parágrafo único. Na hipótese da compensação de que trata este artigo, nenhum
navio poderá ter percentual inferior a dez por cento de brasileiros.” (NR)
“Art. 6º Os brasileiros recrutados em território nacional e embarcados para
laborar apenas durante a temporada de cruzeiros marítimos em águas
jurisdicionais brasileiras deverão ser contratados pela empresa operadora do
navio estabelecida no Brasil ou, na ausência desta, pelo agente marítimo
responsável pela operação da embarcação.
§ 1º O contrato de trabalho, na hipótese do caput, deverá estar adequado à
legislação trabalhista brasileira aplicável à espécie.
§ 2º Considera-se temporada de cruzeiros marítimos em águas jurisdicionais
brasileiras o período compreendido entre trinta dias antes da partida da
embarcação para o primeiro porto brasileiro até trinta dias depois da saída do
último porto brasileiro, incluindo neste período eventuais ausências das águas
jurisdicionais brasileiras.” (NR)
“Art. 7º A saída da embarcação das águas jurisdicionais brasileiras por período
inferior a quinze dias consecutivos não interromperá a contagem para efeito do
disposto no art. 4º.” (NR)
“Art. 8º Nos termos do art. 29, § 7º, inciso I do Decreto nº 9.199, de 2017, na
hipótese de o marítimo ingressar no País em viagem de longo curso ou em
cruzeiros marítimos ou fluviais pela costa brasileira, para estadas de até cento e
oitenta dias a cada ano migratório, estará isento de visto de visita, desde que
apresente carteira internacional de marítimo emitida nos termos da Convenção
nº 185 da Organização Internacional do Trabalho.
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§ 1º Será aplicado o disposto no caput deste artigo nos casos de substituição
obrigatória da tripulação, em que o ingresso dos substituídos no País ocorra por
transporte aéreo.
§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, será exigida a devida comprovação
documental junto à Polícia Federal pela empresa afretadora ou contratante.”
(NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
ANEXO I
LISTA DE MARÍTIMOS EM EMBARCAÇÃO DE TURISMO ESTRANGEIRA COM
AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PRÉVIA
NOME DA EMBARCAÇÃO:
BANDEIRA DA EMBARCAÇÃO:
IMIGRANTE (S)
1.
NOME

DATA DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

NÚMERO DO PASSAPORTE

VALIDADE DO PASSAPORTE

SEXO

ESCOLARIDADE

FUNÇÃO NO BRASIL

SALÁRIO MENSAL

REPARTIÇÃO CONSULAR BRASILEIRA NO EXTERIOR
2... (*)
(*) Replicar o quadro quantas vezes necessárias.
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ANEXO II
LISTA DE MARITIMOS PORTADORES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE INTERNACIONAL
DE MARITIMO OU CONFORME CONVENÇAO OIT.
NOME DA EMBARCAÇÃO:
BANDEIRA DA EMBARCAÇÃO:
IMIGRANTE (S)
1.
NOME

DATA DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

SEXO

ESCOLARIDADE

FUNÇÃO NO BRASIL

SALÁRIO MENSAL

NÚMERO DA CARTEIRA DE MARITIMO VALIDADE
DA
CARTEIRA
DE
OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
MARITIMO
OU
DOCUMENTO
EQUIVALENTE
2... (*)
(*) Replicar o quadro quantas vezes necessárias.
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RESOLUÇÃO CNIG MJSP Nº 44, DE 28 DE ABRIL DE 2021
Institui Câmara Especializada, no âmbito do Conselho Nacional de
Imigração, para estudar e propor medidas de atração de mão de obra
qualificada em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional
PUBLICADA NO DOU Nº 130, de 13/07/2021, Seção 1, Página 50
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na forma disposta na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
e no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Conselho Nacional de Imigração, Câmara Especializada
com a finalidade de estudar e propor medidas para fins de atração de mão de obra qualificada em áreas
estratégicas para o desenvolvimento nacional para o País, nos termos do disposto nos § 5º e § 6º do
art. 38 e nos § 4º e § 5º do art. 147 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e nos incisos III,
IV e V do art. 2º do Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019.
Art. 2º Compete à Câmara Especializada:
I - levantar informações sobre as áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional; e
II - apresentar proposta de simplificação dos procedimentos de concessão de visto
temporário e de autorização de residência para fins de trabalho em áreas estratégicas
para o País.
Art. 3º A Câmara Especializada será composta por cinco membros, integrantes do Conselho
Nacional de Imigração e representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a coordenará;
II - Ministério da Economia;
III - Ministério das Relações Exteriores;
IV - Centrais Sindicais; e
V - Empregadores.
Parágrafo único. O apoio administrativo da Câmara será prestado pela Secretaria-Executiva
do Conselho Nacional de Imigração.
Art. 4º A Câmara Especializada poderá convidar:
I - outros membros do Conselho Nacional de Imigração;
II - representantes:
a) de outros órgãos e entidades, públicas e privadas;
b) do setor produtivo e laboral;
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III - especialistas em assuntos relacionados ao tema, que possam contribuir com o
cumprimento do disposto nesta Resolução.
Art. 5º As reuniões da Câmara Especializada serão realizadas, preferencialmente, na
modalidade virtual, sendo facultada a participação presencial aos membros ou convidados que se
encontrem no Distrito Federal.
Parágrafo único. Os membros ou convidados que não se encontrem no Distrito Federal
participarão das reuniões por meio de videoconferência.
Art. 6º Os trabalhos da Câmara Especializada terão duração de um ano, contado da publicação
desta Resolução, vedada a prorrogação.
Art. 7º Concluídos os trabalhos e respeitado o prazo de vigência, a Câmara Especializada
deverá apresentar relatório devidamente fundamentado ao Conselho Nacional de Imigração, contendo
o resultado dos trabalhos realizados
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO
Presidente do Conselho
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RESOLUÇÕES CONJUNTAS

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 01, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018
Dispõe sobre a concessão de autorização de residência, associada à
questão laboral, à solicitante de reconhecimento da condição de
refugiado junto ao Comitê Nacional para os Refugiados (Conare).
(Alterada pela Resolução Conjunta CNIG CONARE MJSP nº 2, de 2
de dezembro de 2020)
PUBLICADA NO DOU Nº 240, de 14/12/2018, Seção 1, Página 96
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
13.502, de 01 de novembro de 2017 e o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993 e o COMITÊ
NACIONAL PARA OS REFUGIADOS (Conare), instituído pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de
1997, CONSIDERANDO a inserção no mercado formal de trabalho de solicitante de reconhecimento
da condição de refugiado junto ao Conare, resolvem:
Art. 1º O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) poderá conceder autorização de residência
associada às questões laborais, nos termos do art. 162 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de
2017, a solicitante de reconhecimento da condição de refugiado que atender aos critérios estabelecidos
abaixo:
I - possuir documento que comprove ter apresentado solicitação de reconhecimento da
condição de refugiado antes de 21 de novembro de 2017, data de entrada em vigor da
Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, regulamentada no Decreto nº 9.199, de 2017;
II - possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com anotação de Contrato
de Trabalho anterior a 21 de novembro de 2017 ou ter sido incluído no mercado formal
de trabalho entre a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado e o dia 21
de novembro de 2017; e
III - não possuir autorização de residência com base em outra hipótese que tenha
possibilitado o exercício de atividade laboral no Brasil, nos termos da legislação
vigente.
§ 1º Na hipótese do documento mencionado no inciso I do caput deste artigo ter sido emitido
posteriormente a 21 de novembro de 2017, o CNIg consultará o Conare a respeito da data de
interposição da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
§ 2º Os casos a serem verificados pelo CNIg deverão atender ao critério de comprovação de
inserção no mercado formal de trabalho brasileiro anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13. 445,
de 2017, ocorrida no dia 21 de novembro de 2017.
§ 3º Os processos deverão ser protocolados e decididos individualmente.
§ 4º O prazo da residência prevista no caput será de 2 (dois) anos.
Art. 2º O pedido deverá ser instruído com apresentação dos seguintes documentos, além dos
previstos no art. 1º desta Resolução:
I - formulário de Requerimento de Autorização de Residência, conforme Anexo I desta
Resolução;
II - procuração, quando o solicitante se fizer representar por procurador;
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III - Guia de Recolhimento da União (GRU), simples, da taxa de processamento e
avaliação de pedidos de autorização de residência com o respectivo comprovante de
pagamento;
IV - documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade
e a sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o Brasil seja parte;
V - documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por
tradutor público juramentado ou Certidão Consular, exceto se a informação já constar
do documento a que se refere o inciso IV deste artigo;
VI - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente dos locais onde, no Brasil, tenha residido nos últimos
cinco anos; e
VII - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência.
§ 1º Caso seja verificado que o requerente se encontra em situação de vulnerabilidade e
impossibilitado de apresentar o documento previsto no inciso V do caput deste artigo, em casos
análogos àqueles previstos no § 2º do art. 68 do Decreto nº 9.199, de 2017, a documentação poderá ser
dispensada, hipótese em que os dados de filiação serão autodeclarados pelo requerente.
§ 2º O procedimento de avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de
isenção da taxa prevista no inciso III do caput deste artigo obedecerá ao disposto nos arts. 131 e 312
do Decreto nº 9.199, de 2017, e na Portaria nº 218, de 27 de fevereiro de 2018, do Ministério da Justiça.
Art. 3º O CNIg informará ao Conare e à Polícia Federal a publicação das concessões de
autorização de residência com base nesta Resolução Conjunta para providências cabíveis quanto à
extinção dos processos de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, nos termos da
Resolução Normativa nº 26, de 29 de março de 2018, do Conare e quanto ao registro e à emissão da
Carteira de Registro Nacional Migratório em substituição ao protocolo ou ao documento provisório de
identificação de solicitante de reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 4º A autorização de residência prevista nesta Resolução e o registro perante a Polícia
Federal implicam desistência expressa e voluntária da solicitação de reconhecimento da condição de
refugiado.
Parágrafo único. Fica a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados
autorizada a extinguir a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado após o registro perante
a Polícia Federal.
Art. 5º A renovação do prazo de autorização de residência ou a alteração para prazo
indeterminado obedecerá ao disposto na Resolução Normativa nº 30, de 12 de junho de 2018, do CNIg.
(Revogado pela Resolução Conjunta CNIG CONARE MJSP nº 2, de 2 de dezembro de 2020)
Art. 6º Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
LUIZ PONTEL DE SOUZA
Presidente do Comitê Nacional para os Refugiados
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM
FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 01 DO CNIg / CONARE
1. DO REQUERENTE DO PEDIDO:
1. Requerente
2. Endereço
3. Cidade
4. UF
5. CEP 6. Telefone
7. Correio eletrônico
8. CNPJ/CPF
2. DO SOLICITANTE DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO:
9. Nome
10. Filiação
11. Correio eletrônico
Pai:
Mãe:
12.
13. Estado civil 14. Data de nascimento
15. Escolaridade
16. Profissão
Sexo
17. Nacionalidade
18. Nº Documento de viagem:
19. Validade do documento de viagem:
20. Nº do Protocolo de Solicitação:
3. DA JUSTIFICATIVA:
21. Justificativa da solicitação de autorização de residência:
4. DO REPRESENTENTE LEGAL: (preencher quando se fizer representar por procurador)
22. Nome
23. CPF / CNPJ
24. Correio eletrônico
5. DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
REFUGIADO:
25. INFORMAÇÕES GERAIS
• A desistência é individual e não acarreta nenhum prejuízo aos demais membros da família que tinham
seu pedido vinculado ao solicitante principal. Cada membro de um grupo familiar terá que preencher um
formulário individual.
• A desistência de reconhecimento da condição de refugiado implica o cancelamento e a não renovação
do protocolo provisório de identidade do estrangeiro que é o documento que comprova condição
migratória regular no Brasil.
• A desistência e posterior extinção da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado perante o
CONARE não obsta uma segunda solicitação de reconhecimento da condição de refugiado a qualquer
momento.
25.1. Declaro que entendo que ao efetuar o registro, da residência com base nesta Resolução Conjunta nº
01 CNIg/CONARE, junto a Polícia Federal, eu estou desistindo expressa e voluntariamente da minha
solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, que será EXTINTA perante o CONARE.
(LOCAL E DATA)
Assinatura do solicitante de reconhecimento da condição de refugiado.
6. TERMO DE RESPONSABILIDADE:
26. Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, serem verdadeiras as informações
transcritas neste documento, comprometendo-me, inclusive, a comprová-las, mediante a apresentação dos
documentos próprios à fiscalização.
(LOCAL E DATA)
Assinatura do requerente ou do solicitante de reconhecimento da condição de refugiado ou de seu
representante legal, discriminando-se o nome completo e CPF.
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RESOLUÇÃO CONJUNTA CNIG CONARE MJSP Nº 2, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a alteração do prazo de residência na forma do art. 142, §
3º do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
PUBLICADA NO DOU Nº 47, de 11/03/2021, Seção 1, Página 74
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO - CNIg, no uso das atribuições que lhe conferem
o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e o
COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - Conare, no uso das atribuições que lhe confere
o inciso V do art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, resolvem:
Art. 1º O imigrante poderá solicitar ao CNIg, no período de noventa dias anteriores à expiração
do prazo de dois anos previsto no § 4º do art. 1º da Resolução Conjunta nº 01, de 09 de outubro de
2018 a autorização de residência por prazo indeterminado.
§ 1º O pedido previsto no caput deste artigo poderá:
a) ser endereçado ao CNIg por meio do Sistema de Gestão e Controle de Imigração MigranteWeb, mediante certificação digital; ou
b) apresentado, presencialmente, pelo imigrante, em uma das unidades da Polícia
Federal, que o encaminhará ao Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do
Sistema Eletrônico de Informações - SEI.
§ 2º Após a implementação de funcionalidade que dispense o acesso por certificação digital, o
requerimento previsto no caput será recebido exclusivamente por meio do sistema MigranteWeb.
§ 3º O Requerimento de Alteração do Prazo de Residência para Indeterminado deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - Requerimento de Alteração do Prazo de Residência para Indeterminado, conforme
Anexo I, assinado pelo interessado ou por seu representante legal;
II - procuração com poderes específicos, quando o solicitante se fizer representar por
procurador;
III - cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM;
IV - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos cinco anos anteriores à data do requerimento de que trata o inciso I deste
artigo;
V - certidões de antecedentes criminais ou documentos equivalentes emitidos pela
autoridade judicial competente dos locais onde tenha residido durante a residência
concedida com fundamento no § 4º do art. 1º da Resolução Conjunta nº 01, de 2018;
VI - comprovante dos meios de subsistência; e
VII - comprovante de pagamento da taxa de processamento e avaliação de autorização
de residência, nos termos da Resolução Normativa nº 1, de 1º de dezembro de 2017, do
Conselho Nacional de Imigração, quando cabível.
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§ 4º O requerimento deverá ser protocolado e decidido individualmente.
§ 5º A avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de isenção da taxa
prevista no inciso VI do caput deste artigo obedecerá ao disposto no art. 312 do Decreto nº 9.199, de
2017, e na Portaria MJSP nº 218, de 27 de fevereiro de 2018.
§ 6º Para o atendimento do requisito previsto no inciso V do caput deste artigo serão aceitos
quaisquer dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros que possam cumprir idêntica função
probatória:
I - contrato de trabalho em vigor ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, podendo
ser em formato digital, com anotação do vínculo vigente;
II - contrato de prestação de serviços;
III - demonstrativo de vencimentos impresso;
IV - comprovante de recebimento de aposentadoria;
V - contrato social de empresa ou de sociedade simples em funcionamento, no qual o
imigrante figure como sócio ou como responsável individual;
VI - documento válido de registro ativo em Conselho Profissional no Brasil;
VII - carteira de registro profissional ou equivalente;
VIII - comprovante de registro como microempreendedor individual;
IX - declaração comprobatória de percepção de rendimentos;
X - declaração de ajuste anual para fins de imposto de renda;
XI - inscrição como autônomo nos cadastros dos órgãos competentes;
XII - comprovante de investimentos financeiros ou de posse de bens ou direitos
suficientes à manutenção própria e da família;
XIII - declaração, sob as penas da lei, de dependência econômica dos dependentes
legais, hipótese em que também deverá ser juntado comprovante de subsistência do
responsável; ou
XIV - declaração, sob as penas da lei, de que possui meios de vida lícitos e suficientes
que permitam a subsistência do interessado e de sua família no país.
§ 7º São considerados dependentes econômicos, para fins do disposto no inciso XIII do § 3º
deste artigo:
I - descendentes ou enteados menores de dezoito anos, ou de qualquer idade, quando
comprovada a incapacidade de prover o próprio sustento;
II - ascendentes, quando comprovada a incapacidade de prover o próprio sustento;
III - irmão, menor de dezoito anos ou de qualquer idade, quando comprovada a
incapacidade de prover o próprio sustento;
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IV - cônjuge, companheiro ou companheira em união estável; e
V - menores de dezoito anos que estejam sob a guarda ou tutela do imigrante.
§ 8º Os dependentes a que se referem os incisos I e III do § 7º deste artigo, que estejam inscritos
em curso de graduação, pós-graduação ou técnico, serão assim considerados até o ano calendário em
que completarem vinte e quatro anos.
Art. 2º Constatada, a qualquer tempo, a omissão de informação relevante ou a falsidade de
declaração no procedimento regido por esta Resolução, será instaurado o processo de cancelamento
da autorização de residência previsto no art. 136 do Decreto nº 9.199, de 2017, sem prejuízo da adoção
de outras medidas legais de responsabilização civil e penal cabíveis.
Parágrafo único. Durante a instrução do processo, poderão ser realizadas diligências para a
verificação, dentre outros pontos:
I - dos dados necessários à decisão do processo;
II - da validade de documento perante o órgão emissor;
III - de divergência nas informações ou nos documentos apresentados; ou
IV - de indício de falsidade documental ou ideológica.
Art. 3º Fica revogado o art. 5º da Resolução Conjunta nº 01, de 09 de outubro de 2018.
Art. 4º Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
Presidente do Comitê Nacional para os Refugiados
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE RESIDÊNCIA PARA INDETERMINADO
1. DO IMIGRANTE
2. Nome:
3. Filiação:
Pai:
Mãe:
4. CPF:
6. Endereço:
7. Cidade:
10. Correio Eletrônico (e-mail):
11. Telefone:
13: Nacionalidade:
15. Escolaridade:
17 Passaporte:

5. Data de Nascimento:
8.UF:

9.CEP:

12. Estado Civil:
14. Sexo:
16. Profissão:
18. Data de validade do Passaporte:

2. DA JUSTIFICATIVA
. Justificativa da permanência do imigrante no País:
3. DO REPRESENTENTE LEGAL: (preencher quando se fizer representar por procurador)
Nome:
. CPF/ CNPJ:

Correio eletrônico:

4. TERMO DE RESPONSABILIDADE:
Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro*, serem verdadeiras as
informações prestadas neste documento e me comprometo a comprová-las mediante a apresentação
dos documentos necessários à sua fiscalização.
(*Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena
de sexta parte.)
(LOCAL E DATA)
_________________________________________
Assinatura do imigrante ou de seu representante legal, discriminando-se o nome completo e CPF.
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RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
Disciplina os procedimentos administrativos para o processamento de
pedidos efetuados junto ao Conselho Nacional de Imigração. (Alterada
pela Resolução Administrativa nº 02, de 28 de agosto de 2019)
PUBLICADA NO DOU Nº 243, de 19/12/2018, Seção 1, Página 174
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério do
Trabalho e no exercício da competência de formular a política de imigração laboral, na forma disposta
na Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
840, de 22 de junho de 1993 e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º O pedido de autorização de residência dirigido ao Conselho Nacional de Imigração
(CNIg) deverá seguir os procedimentos administrativos previstos nesta Resolução.
Art. 2º O pedido de que trata esta Resolução: (Redação dada pela Resolução Administrativa nº
02, de 28 de agosto de 2019)
I - será efetuado mediante preenchimento do Formulário de Requerimento, que consta
do Anexo I da Resolução Normativa nº 01, de 1º de dezembro de 2017 do CNIg; e
II - deverá ser instruído com os documentos aplicáveis.
§ 1º O envio do pedido de autorização de residência deverá respeitar as orientações disponíveis
no portal de imigração do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 2º O procedimento de avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de
isenção da taxa de processamento e avaliação de pedidos de autorização de residência obedecerá ao
disposto no art. 131 e art. 312 do Decreto nº 9.199, de 2017, e na Portaria nº 218, de 27 de fevereiro
de 2018, do Ministério da Justiça.
Art. 3º A ausência de documento ou falha na instrução do processo acarretará o seu
sobrestamento para cumprimento de exigência, pelo prazo de trinta dias, contados da data de ciência
por meio eletrônico do interessado, sob pena de indeferimento do pedido.
§ 1º As exigências necessárias para o pedido serão feitas desde logo e de uma só vez ao
interessado, justificando-se exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente.
§ 2º Excepcionalmente, poderá ser concedida dilação para o cumprimento de exigência pelo
prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável a critério do CNIg, desde que devidamente justificado.
§ 3º A notificação de qualquer ato administrativo ou de decisão exarada pelo Ministério do
Trabalho será efetuada por meio eletrônico que assegure a certeza da ciência do interessado, podendo
ainda ser realizada, se necessário, por via postal com Aviso de Recebimento – AR.
Art. 4º Fica delegada competência à Coordenação de Apoio ao CNIg para indeferir “ad
referendum”, processos a ele dirigidos que se refiram a pedidos manifestamente infundados ou diante
da falta do cumprimento de exigência para a devida instrução processual.
Parágrafo Único. As decisões de indeferimento serão submetidas ao referendo do CNIg,
ficando os referidos processos à disposição dos conselheiros para avaliação.
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Art. 5º Denegada a autorização de residência, caberá recurso, no prazo de dez dias contados
da data da sua notificação eletrônica. (Redação dada pela Resolução Administrativa nº 02, de 28 de
agosto de 2019)
§ 1º O recurso a que se refere o caput será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, para
efeitos de reconsideração.
§ 2º A análise da reconsideração será realizada no prazo de até trinta dias do recebimento do
recurso.
§ 3º Caso não haja reconsideração da decisão, o recurso será encaminhado, de ofício, ao
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
§ 4º O recurso deverá ser acompanhado:
I - da Guia de Recolhimento da União referente à taxa de processamento e avaliação de
pedidos de autorização de residência; e
II - do respectivo comprovante de pagamento.
§ 5º A decisão em grau recursal não será passível de novo recurso administrativo.
Art. 6º Os documentos produzidos fora do país deverão ser apostilados de acordo a Convenção
da Apostila “Haia” e serem traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil.
§ 1º Se o país não aderiu a Convenção da Apostila, o interessado deverá apresentar os
documentos em Repartição Diplomática Brasileira no exterior para consularização e traduzi-los por
tradutor público juramentado no Brasil.
§ 2º Poderá ser dispensada a tradução de documentos administrativos, produzidos por Estados
membros do Mercosul, República da Bolívia e República do Chile, nos termos do Acordo aprovado
pelo Decreto nº 5.852, de 18 de julho de 2006.
Art. 7º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Fica revogada a Resolução Administrativa nº 09, de 24 de outubro de 2013.
HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
Altera a Resolução Administrativa nº 01, de 14 de agosto de 2018, que
disciplina os procedimentos administrativos para o processamento de
pedidos efetuados junto ao Conselho Nacional de Imigração.
PUBLICADA NO DOU Nº 214, de 05/11/2019, Seção 1, Página 53
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na forma disposta na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019 e o Decreto nº 9.199, de
20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º A Resolução Administrativa nº 01, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º O pedido de que trata esta Resolução:
I - será efetuado mediante preenchimento do Formulário de Requerimento, que
consta do Anexo I da Resolução Normativa nº 01, de 1º de dezembro de 2017 do
CNIg; e
II - deverá ser instruído com os documentos aplicáveis.
§ 1º O envio do pedido de autorização de residência deverá respeitar as orientações
disponíveis no portal de imigração do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 2º O procedimento de avaliação da condição de hipossuficiência econômica para
fins de isenção da taxa de processamento e avaliação de pedidos de autorização de
residência obedecerá ao disposto no art. 131 e art. 312 do Decreto nº 9.199, de 2017,
e na Portaria nº 218, de 27 de fevereiro de 2018, do Ministério da Justiça.” (NR)
“Art. 5º Denegada a autorização de residência, caberá recurso, no prazo de dez dias
contados da data da sua notificação eletrônica.
§ 1º O recurso a que se refere o caput será dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, para efeitos de reconsideração.
§ 2º A análise da reconsideração será realizada no prazo de até trinta dias do
recebimento do recurso.
§ 3º Caso não haja reconsideração da decisão, o recurso será encaminhado, de
ofício, ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
§ 4º O recurso deverá ser acompanhado:
I - da Guia de Recolhimento da União referente à taxa de processamento e avaliação
de pedidos de autorização de residência; e
II - do respectivo comprovante de pagamento.
§ 5º A decisão em grau recursal não será passível de novo recurso administrativo.”
(NR)
Art. 2º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
Institui Câmara Especializada, no âmbito do Conselho Nacional de
Imigração, para estudar e propor medidas de atração de mão de obra
qualificada em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional ou
com déficit de competências profissionais para o País.
PUBLICADA NO DOU Nº 194, de 07/10/2019, Seção I, Página 109
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, órgão colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na forma disposta na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Conselho Nacional de Imigração, Câmara Especializada
com a finalidade de estudar e propor medidas para fins de atração de mão de obra qualificada em áreas
estratégicas para o desenvolvimento nacional ou com déficit de competências profissionais para o País,
nos termos do disposto nos § 5º e § 6º do art. 38 e nos § 4º e § 5º do art. 147 do Decreto nº 9.199, de
20 de novembro de 2017, e nos incisos III, IV e V do art. 2º do Decreto nº 9.873, de 27 de junho de
2019.
Art. 2º Compete à Câmara Especializada:
I - levantar informações sobre as áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional;
II - realizar diagnóstico sobre o déficit de competências profissionais no País; e
III - apresentar proposta de simplificação dos procedimentos de concessão de visto
temporário e de autorização de residência para fins de trabalho em áreas estratégicas
para o País.
Art. 3º A Câmara Especializada será composta por cinco membros, integrantes do Conselho
Nacional de Imigração e representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Ministério da Economia, que a coordenará;
II – Ministério da Justiça e Segurança Pública;
III - Ministério das Relações Exteriores;
IV - Centrais Sindicais; e
V - Empregadores.
Parágrafo único. O apoio administrativo da Câmara será prestado pela Secretaria-Executiva
do Conselho Nacional de Imigração.
Art. 4º A Câmara Especializada poderá convidar:
I - outros membros do Conselho Nacional de Imigração;
II - representantes de:
a) outros órgãos e entidades, públicas e privadas;
b) do setor produtivo e laboral;
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III - especialistas em assuntos relacionados ao tema, que possam contribuir com o
cumprimento do disposto nesta Resolução.
Parágrafo único. Os membros ou convidados que se encontram no Distrito Federal se reunirão
presencialmente e aqueles que se encontrem em outros entes federativos participarão da reunião por
meio de videoconferência.
Art. 5º Os trabalhos da Câmara Especializada terão duração de seis meses, contados da
publicação desta Resolução, podendo ser prorrogados por igual período, após apresentação de
justificativa motivada.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado por igual período, após
apresentação de justificativa motivada.
Art. 6º Concluídos os trabalhos e respeitado o prazo de vigência, a Câmara Especializada
deverá apresentar relatório devidamente fundamentado ao Conselho Nacional de Imigração, contendo
o resultado dos trabalhos realizados.
Art. 7º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
Institui Câmara Especializada no âmbito do Conselho Nacional de
Imigração.
PUBLICADA NO DOU Nº 194, de 07/10/2019, Seção I, Página 109
O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, na forma da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e no uso das atribuições que lhe
conferem o Decreto nº 9.873, de 27 de junho de 2019, e o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017,
resolve:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Conselho Nacional de Imigração, Câmara Especializada com
as seguintes finalidades:
I - elaborar propostas de alteração das Resoluções Normativas nº 5 e 6 ambas de 1º de
dezembro de 2017, que tratam da concessão de autorização de residência a marítimo que
trabalhe a bordo de embarcação estrangeira, em consonância com o disposto no Decreto nº
9.500, de 10 de setembro de 2018.
II - realizar outras atualizações normativas que forem julgadas necessárias;
Art. 2º A Câmara Especializada será composta por 5 cinco membros, representantes dos seguintes
órgãos e entidades integrantes do Conselho Nacional de Imigração:
I - Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a coordenará;
II - Ministério das Relações Exteriores;
III - Polícia Federal;
IV - Centrais Sindicais; e
V - Empregadores.
Art. 3º A Câmara Especializada poderá convidar membros do Conselho Nacional de Imigração,
representantes de outros órgãos e entidades, públicas e privadas, do setor produtivo e laboral, bem como
especialistas em assuntos relacionados ao tema, que possam contribuir com o cumprimento do disposto
nesta Resolução.
Parágrafo único. Os membros ou convidados que se encontrarem fora do Distrito Federal poderão
participar das reuniões por videoconferência.
Art. 4º Os trabalhos da Câmara Especializada terão duração de três meses, contados da publicação
desta Resolução, podendo ser prorrogados por igual período, após apresentação de justificativa motivada.
Parágrafo único. Concluído o prazo de vigência, a Câmara Especializada deverá apresentar
relatório devidamente fundamentado ao Conselho Nacional de Imigração, contendo o resultado dos
trabalhos realizados.
Art. 5º A participação na Câmara Especializada será considerada de interesse público e não será
remunerada.
Art. 6º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
Presidente do Conselho Nacional de Imigração
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ATOS INTERNACIONAIS

DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019
Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que
dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da
Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República
Federativa do Brasil.
PUBLICADA NO DOU Nº 215, de 06/11/2019, Seção I, Página 44
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV,
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto consolida, na forma de seus anexos, os atos normativos editados pelo
Poder Executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da
Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil e em
vigor, em observância ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, e no
Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017.
(...)
ANEXO XXIII
CONVENÇÃO Nº 97 DA OIT, SOBRE OS TRABALHADORES MIGRANTES (REVISTA EM
1949)
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho;
Convocada em Genebra pelo conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho e
reunida nessa cidade a 8 de junho de 1949 em sua 32ª Sessão;
Após ter decidido adotar diversas proposições relativas à revisão da Convenção sobre os Trabalhadores
Migrantes, 1939, adotada pela Conferência em sua 25ª Sessão, questão que se acha compreendida no
11º item da Ordem do Dia, da sessão.
Considerando que estas proposições devem tomar a forma de uma Convenção Internacional,
Adota, neste primeiro dia de julho de 1949, a seguinte convenção que será denominada Convenção
sobre trabalhadores migrantes (revista), 1949;
Artigo 1º
Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho para o qual se ache em vigor a presente
convenção obriga-se a colocar à disposição da Repartição Internacional do Trabalho e de qualquer
outro Membro, quando o solicitem:
a) informações sobre a política e a legislação nacionais referentes a emigração e imigração;
b) informações sobre disposições especiais relativas ao movimento de trabalhadores migrante e às suas
condições de trabalho e de vida;
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c) informações sobre os acordos gerais e os entendimentos especiais nestas matérias, celebrados pelo
Membro em apreço.
Artigo 2º
Todo Membro para o qual se ache em vigor a presente Convenção obriga-se a manter um serviço
gratuito adequado incumbido de prestar auxílio aos trabalhadores migrantes e, especialmente, de
proporcionar-lhes informações exatas ou assegurar que funcione um serviço dessa natureza.
Artigo 3º
1. Todo Membro para o qual se acha em vigor a presente Convenção obriga-se, sempre que a legislação
nacional o permita, a tomar todas as medidas cabíveis contra a propaganda sobre a emigração e
imigração que possa induzir em erro.
2. Para estes fins, colaborará, quando seja oportuno, com outros Membros interessados.
Artigo 4º
Todo Membro deverá ditar disposições, quando for oportuno e dentro dos limites de sua competência,
com objetivo de facilitar a saída, a viagem e a recepção dos trabalhadores migrantes.
Artigo 5º
Todo Membro para o qual se ache em vigor a presente convenção se obriga a manter, dentro dos limites
de sua competência, serviços médicos adequados, incumbidos de:
a) certificar-se, quando necessário tanto no momento de sua saída como no de sua chegada se é
satisfatório o estado de saúde dos trabalhadores migrantes e dos membros de suas famílias autorizados
a acompanhá-los ou a eles reunir-se;
b) velar por que os trabalhadores migrantes e os membros de sua família gozem de uma proteção
médica adequada e de boas condições de higiene no momento de sua saída, durante a viagem e a
chegada ao país de destino.
Artigo 6º
1. Todo Membro para o qual se ache em vigor a presente convenção se obriga a aplicar aos integrantes
que se encontrem legalmente em seu território, sem discriminação de nacionalidade, raça, religião ou
sexo, um tratamento que não seja inferior ao aplicado a seus próprios nacionais com relação aos
seguintes assuntos:
a) sempre que estes pontos estejam regulamentados pela legislação ou dependam de autoridades
administrativas;
i) a remuneração, compreendidos os abonos familiares quando estes fizerem parte da mesma, a difusão
de trabalho, as horas extraordinárias, férias remuneradas, restrições do trabalho a domicílio, idade de
admissão no emprego, aprendizagem e formação profissional, trabalhos das mulheres e dos menores;
ii) a filiação a organizações sindicais e gozo das vantagens que oferecem as convenções coletivas do
trabalho;
iii) a habitação;
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b) a seguridade social (isto é, as disposições legais relativas aos acidentes de trabalho, enfermidades
profissionais, maternidade, doença, velhice e morte, desemprego e encargos de família, assim como a
qualquer outro risco que, se acordo com a legislação nacional esteja coberto por um regime de
seguridade social, sob reserva;
i) de acordos adequados visando à manutenção dos direitos adquiridos e dos direitos de aquisição;
ii) de disposições especiais estabelecidas pela legislação nacional do país de imigração sob auxílios ou
frações de auxílio pagos exclusivamente pelos fundos públicos e sobre subsídios pagos às pessoas que
não reúnam as condições de contribuição exigidas para a percepção de um benefício normal;
c) os impostos, taxas e contribuições, concorrentes ao trabalho percebidas em relação à pessoa
empregada;
d) as ações judiciais relativas às questões mencionadas na seguinte convenção.
2. No caso de Estado Federal, as disposições do presente Artigo deverão aplicar-se sempre que as
questões as quais se refiram estejam regulamentadas pela legislação federal ou dependam das
autoridades administrativas federais. A cada Membro caberá determinar em que medida e em que
condições serão estas disposições regulamentadas pela legislação dos estados federados, províncias,
cantões, aplicadas às questões que estejam ou que dependam de suas autoridades administrativas. O
Membro indicará em seu relatório anual sobre a aplicação da Convenção e em que medida as questões
compreendidas no presente artigo se acham regulamentadas pela legislação federal ou dependam da
autoridades administrativas federais. No que diz respeito às questões regulamentadas pela legislação
dos Estados federados, províncias, cantões ou que dependam de suas autoridades administrativas, o
Membro agirá em conformidade com as disposições constantes do parágrafo 7 “b” do Artigo 19 da
Constituição da Organização Internacional do Trabalho.
Artigo 7º
1. Todo Membro para o qual se ache em vigor a presente convenção se obriga a que seu serviço de
emprego e seus demais serviços relacionados com as migrações colaborem com os serviços
correspondentes dos demais Membros.
2. Todo o Membro para a qual se ache em vigor a presente convenção se obriga a garantir que as
operações efetuadas por seu serviço público de emprego não acarretem despesa alguma para os
trabalhadores migrantes.
Artigo 8º
1. O trabalhador migrante que tenha sido admitido a título permanente e os membros de sua família
que tenham sido autorizados a acompanhá-lo ou a ele se reunirem não poderão ser recambiados ao seu
território de origem ou ao território de onde tenham emigrado, quando por motivo de enfermidade ou
acidente o trabalhador imigrante não puder exercer seu trabalho, a menos que a pessoa interessada o
deseje ou assim o estipule um acordo internacional em que seja parte o Membro.
2. Quando os trabalhadores imigrantes forem admitidos de maneira permanente deste a sua chegada
ao país de imigração, a autoridade competente deste país poderá decidir que as disposições do
parágrafo 1º do presente artigo não tornarão efetivas se não depois de transcorrido um período razoável
o qual não será, em caso algum, superior a cinco anos contados a partir da data de admissão de tais
migrantes.
Artigo 9º
Todo Membro para o qual se ache em vigor a presente Convenção se obriga a permitir, dentro limites
fixados pela legislação nacional, sobre importação e exportação de divisas a transferência de qualquer
parte dos ganhos e das economias do trabalhador migrante que este último deseja transferir.
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Artigo 10
Quando o número de migrantes que se transferirem de um território de um Membro para o de outro
Membro for considerável, as autoridades competentes dos territórios em questão deverão, sempre que
isso seja necessário ou conveniente, celebrar acordos para regular as questões de interesse comum que
possam se apresentar na aplicação dos disposições da presente Convenção.
Artigo 11
1. Para os efeitos da presente Convenção a expressão “trabalhador migrante” designa toda pessoa que
emigra de um país para outro com o fim de ocupar um emprego que não será exercido por sua própria
conta, e compreende qualquer pessoa normalmente admitida como trabalhador migrante.
2. A presente Convenção se aplica:
a) aos trabalhadores fronteiriços;
b) à entrada, por um curto período, de pessoas que exerçam profissão liberal e de artistas;
c) aos marítimos.
Artigo 12
As ratificações formais da seguinte Convenção serão comunicadas, para o respectivo registro, ao
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho.
Artigo 13
1. A presente Convenção obrigará unicamente aos Membros da Organização Internacional do Trabalho
cujas ratificações tenham sido registradas pelo Diretor-Geral.
2. Entrará em vigor 12 meses a contar da data em que as ratificações de dois membros tenham sido
registrados pelo Diretor-Geral.
3. A partir desse momento, esta Convenção entrará em vigor, para cada membro, 12 meses após a data
em que tenha sido registrada a sua ratificação.
Artigo 14
1. Todo Membro que ratificar a presente convenção poderá, mediante declaração anexa à sua
ratificação, excluir da mesma os diversos anexos da convenção ou um dentre esses.
2. Com reserva dos termos de uma declaração assim comunicada as disposições dos anexos terão
mesmo efeito que as disposições da convenção.
3. Todo o Membro que formule uma declaração desta natureza poderá, posteriormente, por meio de
uma nova declaração, notificar ao Diretor-Geral a aceitação dos diversos anexos mencionados na
declaração, ou de um dentre esses a partir da data de registro, por parte do Diretor-Geral, dessa
notificação, as disposições de tais anexos tornar-se-ão aplicáveis ao Membro em apreço.
4. Enquanto permanecer em vigor com relação a um anexo uma declaração formulada de acordo com
os termos do parágrafo 1º do presente Artigo, o Membro poderá aceitar o referido anexo como se
estivesse o valor de uma recomendação.
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Artigo 15
1. As declarações comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, de acordo
com o parágrafo 2 do artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, deverão
indicar:
a) os territórios em relação aos quais o Membro interessado se obriga a que sejam aplicadas sem
modificações da convenção e de seus diversos anexos ou de um dos mesmos;
b) os territórios em relação aos quais se obriga a que sejam aplicadas com modificações as disposições
da convenção e diversos anexos, ou de um deles, juntamente com as especificações de tais
modificações;
c) os territórios em relação aos quais a convenção e seus diversos anexos, ou um deles, sejam
inaplicáveis e o motivo de sua inaplicabilidade;
d) os territórios em relação aos quais reserva a sua decisão na expectativa de um exame mais detido
da situação.
2. As obrigações a que se referem, os itens “a” e “b” do parágrafo 1º do presente Artigo serão
considerados parte integrante da ratificação e produzirão idênticos efeitos.
3. Todo Membro poderá renunciar, total ou parcialmente, mediante nova declaração, a qualquer
reserva formulada em sua primeira declaração em virtude dos itens “b”, “c” ou “d” do parágrafo 1º
deste Artigo.
4. Durante os períodos em que esta convenção possa ser denunciada em conformidade com as
disposições do Artigo 17, todo Membro poderá comunicar ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho nova declaração, pela qual modifique em qualquer outro aspecto, os termos
de qualquer declaração anterior e faça conhecer a situação em determinados territórios.
Artigo 16
1. As declarações comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, em
conformidade com os parágrafos 4 e 5 do Artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do
Trabalho, deverão indicar se as disposições da convenção e de seus diversos anexos, ou de um deles,
serão aplicadas ao território interessado com ou sem modificações; quando a declaração indicar que
as disposições da convenção e de seus diversos anexos, ou de um deles, serão aplicadas com
modificações, deverão aplicadas com modificações, deverão especificar em que consistem tais
modificações.
2. O Membro, os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão renunciar, total ou
parcialmente, por meio de uma declaração posterior, ao direito de invocar uma modificação indicada
em qualquer outra declaração anterior.
3. Durante os períodos em que esta convenção, seus diversos anexos ou um deles possam ser
denunciados em conformidade com as disposições do Artigo 17, o Membro, os Membros ou a
autoridade internacional interessados poderão comunicar ao Diretor-Geral da Repartição Internacional
do Trabalho uma declaração pela qual modifiquem sob qualquer outro aspecto, os termos de qualquer
declaração anterior e indiquem a situação no que respeita às aplicações da Convenção.
Artigo 17
1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção pode denunciá-la ao expirar um período
de dez anos, a contar da data de sua entrada inicial em vigor, mediante ato comunicado, para o
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respectivo registro, ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. A denúncia não se
tornará efetiva senão depois de um ano a contar data em que tenha sido registrada.
2. Todo membro que tenha ratificado a presente Convenção e que, no prazo de um ano a contar da
expiração do período de 10 anos mencionado no parágrafo precedente, não faça uso do direito de
denúncia previsto neste artigo, ficará obrigado por um novo período de 10 anos e poderá
sucessivamente denunciar o presente Convênio ao expirar cada período de 10 anos, nas condições
previstas neste artigo.
3. Enquanto o presente Convênio puder ser denunciado de acordo com as disposições dos parágrafos
precedentes, todo Membro para a qual a Convenção se ache em vigor e que não a denuncie poderá
comunicar ao Diretor-Geral, em qualquer momento, uma declaração pela qual denuncie unicamente
um dos anexos da referida Convenção.
4. A denúncia da presente Convenção, de seus diversos anexos ou de um deles não prejudicará os
direitos que tais instrumentos concedam ao migrante ou às pessoas de sua família, se tiverem imigrado
enquanto a convenção, seus diversos anexos, ou um dos mesmos se achavam em vigor no território
em que surge a questão da manutenção da validade de tais direitos.
Artigo 18
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos os Membros da
Organização Internacional do Trabalho de registro de quantas ratificações, declarações, denúncias lhe
sejam comunicadas por parte dos Membros da Organização.
2. Ao notificar os Membros da Organização sobre o registro da 2ª ratificação que lhe tenha sido
comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros da Organização para a data de entrada
em vigor da presente convenção.
Artigo 19
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das Nações
Unidas, para fins de registro e em conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas,
informações completas sobre todas ratificações, declarações e atos de denúncia que tenha registrado
de acordo com os artigos precedentes.
Artigo 20
Ao expirar cada período de 10 anos, a contar da data em que a presente convenção entrar em vigor, a
Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho deverá apresentar a Conferência
Geral um relatório sobre a aplicação da mesma, e decidirá sobre a conveniência de incluir na ordem
do dia da Conferência a questão da sua revisão total ou parcial.
Artigo 21
1. Em caso de adotar a Conferência uma nova convenção que importe na revisão total ou parcial da
presente, e a não ser que a nova Convenção contenha disposições em contrário;
a) a ratificação por parte de um Membro da nova Convenção implicará, de pleno direito na denúncia
imediata da presente convenção, não obstante as disposições constantes do Artigo 17, sempre que a
nova convenção tenha entrado em vigor;
b) a partir da data da entrada em vigor da nova Convenção a presente convenção deixará de estar aberta
à ratificação dos Membros.
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2. A presente convenção continuará, entretanto, em vigor, na sua forma e conteúdo atuais, para os
Membros que a tenham ratificado e que não ratifiquem a nova convenção.
Artigo 22
1. A Conferência Internacional do Trabalho poderá, em qualquer sessão em que a questão figure na
ordem do dia, adotar, por maioria de dois terços um texto revisto de um ou de vários dos anexos da
presente Convenção.
2. Todo o Membro para o qual se ache em vigor a presente convenção deverá, no prazo de um ano, ou
na ocorrência de circunstância excepcionais, no prazo de 18 meses, a contar do encerramento da sessão
da Conferência, submeter esse texto revisto à autoridade ou às autoridades competentes, para que seja
transformado em lei, ou sejam adotadas outras medidas.
3. Esse texto revisto terá efeito, para cada Membro em relação ao qual cada Membro em relação ao
qual a presente convenção se ache em vigor, quando esse Membro comunicar ao Diretor-Geral da
Repartição Internacional do Trabalho uma declaração, notificando a aceitação do texto revisto.
4. A partir da data de adoção do texto revisto, do anexo pela Conferência, somente ficará aberto à
aceitação dos membros o texto revisto.
Artigo 23
As versões francesa e inglesa do texto da presente convenção fazem igualmente fé.
ANEXO A
REGULAMENTO, COLOCAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS TRABALHADORES
IMIGRANTES QUE NÃO TENHAM SIDO CONTRATADOS EM VIRTUDE DE ACORDOS
SOBRE MIGRAÇÕES COLETIVAS CELEBRADAS SOB CONTROLE GOVERNAMENTAL
Artigo 1º
O presente anexo se aplica aos trabalhadores migrantes que não tenham sido recrutados em virtude de
acordos sobre migrações coletivas celebrados sob controle governamental.
Artigo 2º
Para os fins do presente anexo.
a) o termo “recrutamento” significa:
I) o fato de contratar uma pessoa em um território, por conta de empregador que se encontra em outro
território;
II) o fato de se obrigar com relação a uma pessoa que se encontra em um território a lhe assegurar
emprego em outro território, assim como a adoção de medidas relativas às operações compreendidas
em I) e II), inclusive a procura e seleção de emigrantes e os preparativos da saída;
b) o termo “introdução” significa todas as operações efetuadas com o fim de garantir ou facilitar a
chegada ou a admissão, em um território, de pessoas recrutadas nas condições enunciadas na alínea a
do presente artigo; e
c) o termo “colocação”, significa quaisquer operações efetuadas para garantir ou facilitar o emprego
das pessoas introduzidas nas condições enunciadas na alínea “b” deste artigo.
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Artigo 3º
1. Todo Membro para o qual se ache em vigor o presente anexo e cuja legislação autorize as operações
de recrutamento, introdução e colocação, tal como se acham definidas no artigo 2º, deverá
regulamentar aquelas dentre tais operações que estejam autorizadas por sua legislação, em
conformidade com as disposições do presente artigo.
2. Com reserva das disposições estabelecidas no parágrafo seguinte, somente terão direito a efetuar as
operações de recrutamento, introdução e colocação:
a) os serviços públicos de colocação ou outros organismos oficiais do território onde se realizem tais
operações;
b) os organismos oficiais de um território distinto daquele onde se realizem as operações, e que,
estejam autorizados a efetuar tais operações nesse território, em virtude de acordo entre os governos
interessados, e
c) qualquer organismo instituído de conformidade com as disposições de um instrumento
internacional.
3. Na medida em que a legislação nacional ou um acordo bilateral o permitam, as operações de
recrutamento, introdução e colocação, poderão ser efetuadas;
a) pelo empregador ou pessoa que esteja a seu serviço e o representante com reserva da aprovação e
fiscalização da autoridade competente, se isso for necessário no interesse do migrante;
b) por um serviço particular, se a autoridade competente do território onde devam realizar-se tais
operações tenha concedido ao mesmo uma autorização prévia, nos casos segundo as modalidades que
forem determinadas.
I) pela legislação desse território; ou
II) por um acordo entre a autoridade competente do território de emigração ou qualquer organismo
instituído em conformidade com as disposições de um instrumento internacional e, de outro lado, a
autoridade competente do território de imigração.
4. A autoridade competente do território onde se realizem as operações deverá exercer fiscalização
sobre as atividades das pessoas ou organismos munidos de autorização expedida em virtude do
parágrafo 3º, “b”, com exceção das atividades de qualquer organismo estabelecido em conformidade
com as disposições de um instrumento internacional cuja situação continue a ser regida nos termos de
tal instrumento ou por acordo celebrado entre esse organismo e a autoridade competente interessada.
5. Nenhuma das disposições do presente artigo deverá ser interpretada como autorizando uma pessoa
ou um organismo, que não seja a autoridade competente do território de imigração, a permitir a entrada
de um trabalhador migrante no território de um Membro.
Artigo 4º
Todo Membro para o qual se ache em vigor este anexo se obriga a garantir que as operações efetuadas
pelos serviços públicos de emprego com relação ao recrutamento, à introdução e à colocação dos
trabalhadores migrantes sejam gratuitas.
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Artigo 5º
1. Todo Membro para o qual se acha em vigor este anexo e que disponha de um sistema para o controle
dos contratos de trabalho celebrados entre um empregador ou pessoa que o representante, e um
trabalhador migrante, se obriga a exigir:
a) que um exemplar do contrato de trabalho seja remetido ao migrante antes da saída, ou se os governos
interessados assim o convierem, em um centro de recepção ao chegar ao território de imigração;
b) que o contrato contenha disposições que indiquem as condições de trabalho e, especialmente, a
remuneração oferecida ao migrante;
c) que o migrante receba por escrito, antes de sua partida, mediante um documento que a ele se refira
individualmente, ou a um grupo de que faça parte, informações sobre as condições gerais de vida e de
trabalho a que estará sujeito no território de imigração.
2. Se for entregue ao imigrante cópia do contrato à sua chegada ao território de imigração, deverá o
mesmo haver sido informado antes de sua partida, mediante um documento que se refira a ele
individualmente, ou a um grupo de que faça parte, sobre a categoria profissional em que tenha sido
contratado e as demais condições de trabalho, especialmente o salário-mínimo garantido.
3. A autoridade competente deverá tomar as medidas necessárias para que se cumpram as disposições
dos parágrafos precedentes e se apliquem sanções no caso de infração das mesmas.
Artigo 6º
As medidas adotadas de acordo com o art. 4º da convenção deverão compreender, quando for cabível:
a) a simplificação das formalidades administrativas;
b) o estabelecimento de serviços de interpretação;
c) qualquer assistência necessária durante um período inicial, ao se estabelecerem os migrantes e os
membros de suas famílias autorizados a acompanhá-los ou a eles se reunirem;
d) a proteção, durante a viagem e especialmente a bordo de uma embarcação, do bem-estar dos
migrantes e dos membros de suas famílias autorizadas a acompanhá-los ou a eles se reunirem.
Artigo 7º
1. Quando for elevado o número de trabalhadores migrantes que se transfiram do território de um
membro para outro, as autoridades competentes dos territórios interessados deverão, sempre que seja
necessário ou conveniente, elaborar acordos para regular as questões de interesse comum que possam
sugerir ao se aplicarem as disposições do presente anexo.
2. Quando os membros dispuserem de um sistema para controlar os contratos de trabalho, esses
acordos deverão indicar os métodos a serem adotados para garantir a execução das obrigações
contratuais do empregador.
Artigo 8º
Serão aplicadas as devidas sanções a qualquer pessoa que promova a imigração clandestina ou ilegal.
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ANEXO II
RECRUTAMENTO, COLOCAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS TRABALHADORES
MIGRANTES QUE TENHAM SIDO RECRUTADOS EM VIRTUDE DE ACORDOS SOBRE
MIGRAÇÕES COLETIVAS CELEBRADOS SOB CONTROLE GOVERNAMENTAL
Artigo 1º
O presente anexo se aplica aos trabalhadores migrantes que tenham sido recrutados em virtude de
acordos sobre migrações coletivas celebrados sob controle governamental.
Artigo 2º
Para os fins do presente anexo:
a) o termo “recrutamento” significa:
I) o contrato de uma pessoa, que se encontre em um território, por conta de empregador em outro
território em virtude de acordos relativos a migrações coletivas celebrados sob controle
governamental;
II) o fato de se obrigar com relação a uma pessoa, que se encontre em um território, a lhe assegurar
emprego em outro território, em virtude de acordos relativos a migrações coletivas celebradas sob
controle governamental, assim como a adoção de medidas relativas às operações compreendidas nos
itens I) e II), inclusive a procura e a seleção de emigrantes e os preparativos para a sua partida;
b) o termo “introdução” significa quaisquer operações efetuadas com o fim de assegurar ou facilitar a
chegada ou a admissão em um território de pessoas recrutadas nas condições enunciadas na alínea a)
do presente artigo em virtude de acordos relativos à migrações coletivas celebrados sob controle
governamental.
c) o termo “colocação” significa quaisquer operações efetuadas com o fim de assegurar ou facilitar o
emprego de pessoas introduzidas nas condições mencionadas na alínea b), deste artigo, em virtude de
acordos relativos a migrações coletivas, celebradas sob controle governamental.
Artigo 3º
1. Todo o Membro para o qual se ache em vigor o presente anexo e cuja legislação autorize as
operações de recrutamento, introdução e colocação, tal como se acham definidas no artigo 2º, deverá
regulamentar aquelas dentre tais operações que estejam autorizadas por sua legislação em
conformidade com as disposições do presente artigo.
2. Com reserva das disposições estabelecidas no parágrafo seguinte, só terão direito a efetuar as
operações de recrutamento, introdução e colocação.
a) os serviços públicos de colocação ou outros organismos oficiais do território onde se realizem tais
operações;
b) os organismos oficiais de um território distinto daquele onde se realizarem as operações e que
estejam autorizados a realizá-las nesse território em virtude de um acordo entre os governos
interessados; e
c) qualquer organismo estabelecido de conformidade com as disposições de instrumento internacional.
671

3. Na medida em que a legislação nacional ou um acordo bilateral o permitam e com reserva, se for
necessária, no interesse do migrante, da aprovação e fiscalização da autoridade competente, as
operações de recrutamento, introdução e colocação poderão ser efetuadas:
a) pelo empregador ou por pessoa que esteja a seu serviço e que o represente;
b) serviços particulares.
4. O direito de efetuar as operações de recrutamento, introdução e colocação deverá ser sujeito à
autorização prévia da autoridade competente do território onde devem realizar tais operações, nos
casos e nas modalidades que forem determinados:
a) pela legislação desse território;
b) por acordo entre a autoridade competente do território de imigração ou qualquer organismo
estabelecido em conformidade com as disposições de um instrumento internacional e, de outro lado, a
autoridade competente do território de imigração.
5. A autoridade competente do território onde se realizem as operações deverá, em conformidade com
qualquer acordo celebrado pelas autoridades competentes interessadas exercer fiscalização sobre as
atividades das pessoas ou organismos munidos de autorização expedida em virtude do parágrafo
precedente, com exceção das atividades de qualquer organismo estabelecido em conformidade com as
disposições de um instrumento internacional, cuja situação, continue a ser regulada pelos termos de
tal instrumento ou por acordo celebrado entre esse organismo e a autoridade competente interessada.
6. Antes de autorizar a introdução de trabalhadores migrantes, a autoridade competente do território
de imigração deverá certificar-se de que não existe nesse território número suficiente de trabalhadores
disponíveis capazes de realizar o trabalho em apreço.
7. Nenhuma das disposições do presente artigo deverá ser interpretada como autorizando uma pessoa
ou uma entidade que não seja a autoridade competente do território de imigração a permitir a entrada
de um trabalhador migrante no território de um Membro.
Artigo 4º
1. Todo o Membro para a qual se ache em vigor este anexo se obriga a garantir que as operações
efetuadas pelos serviços públicos de emprego com relação ao recrutamento, introdução e colocação
dos trabalhadores migrantes sejam gratuitas.
2. As despesas administrativas acarretadas pelo recrutamento, introdução e colocação não deverão
ocorrer por conta do migrante.
Artigo 5º
Quando, para o transporte coletivo de migrantes de um país para outro, for necessário passar em
trânsito por um terceiro país, a autoridade competente do território de trânsito deverá tomar medidas
que facilitem a passagem em trânsito, a fim de evitar atrasos e dificuldades administrativas.
Artigo 6º
1. Todo o Membro para a qual se ache em vigor este anexo e que disponha de um sistema para controlar
os contratos de trabalho celebrados entre um empregador, ou uma pessoa que o represente, e um
trabalhador migrante, se obriga a exigir:
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a) que um exemplar do contrato de trabalho seja remetido ao migrante antes da partida, ou se os
governos interessados assim o convierem, em um centro recepção ao chegar ao território de imigração;
b) que o contrato contenha disposições que indiquem as condições de trabalho e, especialmente, a
remuneração oferecida ao migrante;
c) que o migrante receba, por escrito, antes de sua partida, por meio de um documento que a ele se
refira individualmente, ou a um grupo de que faça parte, informações sobre as condições gerais de vida
e de trabalho a que estará sujeito no território de imigração.
2. Se for entregue ao imigrante cópia do contrato na sua chegada ao território de imigração, deverá o
mesmo haver sido informado antes de sua saída, por meio de um documento que a ele se refira
individualmente, ou a um grupo de que faça parte, sobre a categoria profissional em que tenha sido
contratado e as demais condições de trabalho, especialmente o salário-mínimo garantido.
3. A autoridade competente deverá tomar as medidas necessárias para que se cumpram as disposições
dos parágrafos precedentes e se apliquem sanções no caso de infração das mesmas.
Artigo 7º
As medidas adotadas de acordo com o artigo 4º da Convenção deverá compreender, quando for
cabível:
a) a simplificação das formalidades administrativas;
b) o estabelecimento de serviços de interpretação;
c) qualquer assistência necessária durante um período inicial, ao se estabelecerem os migrantes e os
membros de suas famílias autorizados a acompanhá-los ou a eles se reunirem;
d) a proteção, durante a viagem e especialmente a bordo de uma embarcação, do bem-estar dos
migrantes e dos membros de suas famílias autorizados a acompanhá-los ou a eles se reunirem.
e) a autorização para liquidar e transferir a propriedade dos migrantes admitidos em caráter
permanente.
Artigo 8º
A autoridade competente deverá tomar medidas adequadas para prestar auxílio aos trabalhadores
migrantes, durante um período inicial, nas questões relativas a suas condições de emprego e, quando
for cabível, tais medidas serão tomadas em colaboração com organizações voluntárias reconhecidas.
Artigo 9º
Se um trabalhador migrante, introduzido no território de um Membro em conformidade com as
disposições do art. 3º do presente anexo, não obtiver, por motivo que não lhe seja imputável, o emprego
para o qual foi recrutado ou outro emprego conveniente, as despesas de seu regresso e dos membros
de sua família que tenham sido autorizados a acompanhá-lo ou a ele se reunirem, inclusive taxas
administrativas, o transporte e a manutenção até o ponto de destino e o transporte de artigos de uso
doméstico, não deverão correr por conta do migrante.
Artigo 10
Se a autoridade competente do território de imigração considerar que o emprego para o qual o migrante
foi recrutado em conformidade com o art. 2º do presente anexo se tornou inadequado, deverá tomar as
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devidas providências para auxiliá-lo a conseguir um emprego conveniente que não prejudique os
trabalhadores nacionais, e deverá adotar disposições que garantam sua manutenção enquanto aguarda
outro emprego, sua volta à região onde foi recrutado, se o migrante estiver de acordo ou tiver aceito o
regresso nessas condições ao ser recrutado, ou sua fixação noutro local.
Artigo 11
Se um trabalhador migrante que possuir a qualidade de refugiado ou de pessoa descolada estiver em
excesso em um emprego qualquer, em território de imigração onde haja entrado em conformidade com
o artigo 3º do presente anexo, a autoridade competente deste território deverá fazer todo o possível
para permitir-lhe a obtenção de um emprego conveniente que não prejudique os trabalhadores
nacionais, e deverá adotar disposições que garantam sua manutenção, enquanto aguardar colocação
em emprego conveniente ou a sua fixação noutro local.
Artigo 12
1. As autoridades competentes dos territórios interessados deverão celebrar acordos para regular as
questões de interesse comum que possam surgir ao aplicarem as disposições do presente anexo.
2. Quando os Membros dispuserem de um sistema para controle dos contratos de trabalho, esses
acordos deverão indicar os métodos a serem adotados para garantir a execução das obrigações
contratuais do empregador.
3. Esses acordos deverão prever, quando for cabível, uma colocação entre a autoridade competente do
território de imigração, ou um organismo estabelecido de acordo com as disposições de um
instrumento internacional, e de outro lado autoridade competente do território de imigração, sobre a
assistência que se deva prestar aos migrantes com relação as suas condições de emprego, em virtude
das disposições do art. 8º.

Artigo 13
Serão aplicadas as devidas sanções a qualquer pessoa que promova a imigração clandestina ou ilegal.
ANEXO III
IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DOS
TRABALHADORES MIGRANTES
Artigo 1º
1. Os artigos de uso pessoal pertencentes aos trabalhadores migrantes recrutados e aos membros de
sua família que tenham sido autorizados a acompanhá-los, ou a eles se reunirem deverão ser isentos
de direitos aduaneiros ao entrarem no território de imigração.
2. As ferramentas manuais portáteis e o equipamento portátil da espécie normalmente possuída pelos
trabalhadores para o exercício de seu ofício, pertencentes aos trabalhadores migrantes e aos membros
de sua família que tenham sido autorizados acompanhá-los ou a eles se reunirem deverão ser isentos
de direitos aduaneiros ao serem introduzidos no território de imigração, com a condição de que ao
serem importados possa ser aprovado que as ferramentas e o equipamento em apreço são efetivamente
de sua propriedade ou de sua posse, que está e o seu uso contam já um espaço de tempo apreciável e
que se destinam a ser utilizados pelos imigrantes no exercício de sua profissão.
674

Artigo 2º
1. Os artigos de uso pessoal pertencentes aos trabalhadores migrantes e aos membros de sua família
que tenham sido autorizados a acompanhá-los ou a eles se reunirem, deverão ser isentos de direitos
aduaneiros ao regressarem tais pessoas a seu país de origem, sempre que tenham conservado a
nacionalidade desse país.
2. As ferramentas manuais portáteis e o equipamento portátil da espécie normalmente possuída pelos
trabalhadores para o exercício de sua profissão, pertencentes aos trabalhadores migrantes e aos
membros de sua família autorizados a acompanhá-los ou a eles se reunirem, deverão ser isentos de
direito aduaneiros ao regressarem tais pessoas a seu país de origem, sempre que tenham conservado a
nacionalidade desse país e com condição de que, ao serem importados, possa ser comprovado que tais
ferramentas e o referido equipamento sejam efetivamente de sua propriedade ou posse, que tenham
sido durante um espaço de tempo apreciável de sua propriedade ou posse a que se destinem a ser
utilizados pelos migrantes no exercício de sua profissão.
O texto que precede é o texto autêntico da convenção devidamente adotada pela Conferência Geral da
Organização Internacional do Trabalho em sua trigésima segunda sessão que se reuniu em Genebra e
que foi encerrada a 2 de julho de 1949.
Em fé do que apuserem suas assinaturas, neste décimo oitavo (18º) dia de agosto de 1949.
O Presidente da Conferência - Guildhaume Myrddin-Evans
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho - David A. Morse
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ENFRENTAMENTO AO
TRÁFICO DE PESSOAS

LEIS

LEI Nº 13.344, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016
Dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de
pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas; altera a Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código
de Processo Penal), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal).
PUBLICADA NO DOU Nº 194, de 07/10/2016, Seção 1, Página 2
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território nacional contra vítima
brasileira ou estrangeira e no exterior contra vítima brasileira.
Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a prevenção e a repressão
desse delito, bem como a atenção às suas vítimas.
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES
Art. 2º O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes princípios:
I - respeito à dignidade da pessoa humana;
II - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;
III - universalidade, indivisibilidade e interdependência;
IV - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social,
procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, religião, faixa etária, situação
migratória ou outro status;
V - transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social,
procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas;
VI - atenção integral às vítimas diretas e indiretas, independentemente de nacionalidade e
de colaboração em investigações ou processos judiciais;
VII - proteção integral da criança e do adolescente.
Art. 3º O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes diretrizes:
I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada das esferas
de governo no âmbito das respectivas competências;
II - articulação com organizações governamentais e não governamentais nacionais e
estrangeiras;
III - incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle social e das entidades
de classe ou profissionais na discussão das políticas sobre tráfico de pessoas;
IV - estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo todas as
esferas de governo e organizações da sociedade civil;
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V - fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior incidência do delito, como as
de fronteira, portos, aeroportos, rodovias e estações rodoviárias e ferroviárias;
VI - estímulo à cooperação internacional;
VII - incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento;
VIII - preservação do sigilo dos procedimentos administrativos e judiciais, nos termos da
lei;
IX - gestão integrada para coordenação da política e dos planos nacionais de enfrentamento
ao tráfico de pessoas.
CAPÍTULO II
DA PREVENÇÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS
Art. 4º A prevenção ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio:
I - da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas de saúde, educação,
trabalho, segurança pública, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural,
esportes, comunicação, cultura e direitos humanos;
II - de campanhas socioeducativas e de conscientização, considerando as diferentes
realidades e linguagens;
III - de incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil; e
IV - de incentivo a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas.
CAPÍTULO III
DA REPRESSÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS
Art. 5º A repressão ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio:
I - da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e segurança, nacionais e estrangeiros;
II - da integração de políticas e ações de repressão aos crimes correlatos e da
responsabilização dos seus autores;
III - da formação de equipes conjuntas de investigação.
CAPÍTULO IV
DA PROTEÇÃO E DA ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS
Art. 6º A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico de pessoas compreendem:
I - assistência jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde;
II - acolhimento e abrigo provisório;
III - atenção às suas necessidades específicas, especialmente em relação a questões de
gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, raça,
religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional, diversidade cultural,
linguagem, laços sociais e familiares ou outro status;
IV - preservação da intimidade e da identidade;
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V - prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos investigatórios e
judiciais;
VI - atendimento humanizado;
VII - informação sobre procedimentos administrativos e judiciais.
§ 1º A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação de exploração ou violência, a sua
reinserção social, a garantia de facilitação do acesso à educação, à cultura, à formação profissional e ao
trabalho e, no caso de crianças e adolescentes, a busca de sua reinserção familiar e comunitária.
§ 2º No exterior, a assistência imediata a vítimas brasileiras estará a cargo da rede consular
brasileira e será prestada independentemente de sua situação migratória, ocupação ou outro status.
§ 3º A assistência à saúde prevista no inciso I deste artigo deve compreender os aspectos de
recuperação física e psicológica da vítima.
Art. 7º A Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 18-A. Conceder-se-á residência permanente às vítimas de tráfico de pessoas
no território nacional, independentemente de sua situação migratória e de
colaboração em procedimento administrativo, policial ou judicial.
§ 1º O visto ou a residência permanentes poderão ser concedidos, a título de reunião
familiar:
I - a cônjuges, companheiros, ascendentes e descendentes; e
II - a outros membros do grupo familiar que comprovem dependência econômica
ou convivência habitual com a vítima.
§ 2º Os beneficiários do visto ou da residência permanentes são isentos do
pagamento da multa prevista no inciso II do art. 125.
§ 3º Os beneficiários do visto ou da residência permanentes de que trata este artigo
são isentos do pagamento das taxas e emolumentos previstos nos arts. 20, 33 e 131.”
“Art. 18-B. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Cidadania estabelecerá os
procedimentos para concessão da residência permanente de que trata o art. 18-A.”
“Art. 42-A. O estrangeiro estará em situação regular no País enquanto tramitar
pedido de regularização migratória.”
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS
Art. 8º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do
delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá
decretar medidas assecuratórias relacionadas a bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou
acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito do
crime de tráfico de pessoas, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
§ 1º Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem
sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua
manutenção.
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§ 2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada
a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à
reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração
penal.
§ 3º Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou
investigado, ou de interposta pessoa a que se refere o caput, podendo o juiz determinar a prática de atos
necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1º.
§ 4º Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor
apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.
2013.

Art. 9º Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o disposto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de

Art. 10. O Poder Público é autorizado a criar sistema de informações visando à coleta e à gestão
de dados que orientem o enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Art. 11. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a
vigorar acrescido dos seguintes arts. 13-A e 13-B:
“Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e
no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e
no art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá
requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa
privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.
Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conterá:
I - o nome da autoridade requisitante;
II - o número do inquérito policial; e
III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.”
“Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia
poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de
serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os
meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a
localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de
cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.
§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o sinal:
I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que
dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei;
II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não
superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período;
III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a
apresentação de ordem judicial.
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§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva
ocorrência policial.
§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade
competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações
e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados –
como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos
suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.”
Art. 12. O inciso V do art. 83 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83. ...............................................................................................................
....................................................................................................................................
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico
de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes
dessa natureza.
....................................................................................................................” (NR)
Art. 13. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 149-A:
“Tráfico de Pessoas
Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou
acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a
finalidade de:
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;
IV - adoção ilegal; ou
V - exploração sexual.
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se:
I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a
pretexto de exercê-las;
II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com
deficiência;
III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de
hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade
hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou
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IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.
§ 2º A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar
organização criminosa.”
CAPÍTULO VI
DAS CAMPANHAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS
Art. 14. É instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a ser comemorado,
anualmente, em 30 de julho.
Art. 15. Serão adotadas campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a serem
divulgadas em veículos de comunicação, visando à conscientização da sociedade sobre todas as
modalidades de tráfico de pessoas.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Revogam-se os arts. 231 e 231-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal).
oficial.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação

Brasília, 6 de outubro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
ALEXANDRE DE MORAES
JOSÉ SERRA
RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS
OSMAR TERRA
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
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DECRETOS

DECRETO Nº 5.948, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006

Aprova a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e
institui Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar
proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas PNETP. (Alterado pelo Decreto nº 7.091, de 2013)
PUBLICADO NO DOU Nº 207, de 27/10/2006, Seção 1, Página 9
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea
“a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem por
finalidade estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e
de atendimento às vítimas, conforme Anexo a este Decreto.
Art.2o Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Grupo de Trabalho Interministerial
com a finalidade de elaborar proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas PNETP. (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
Art. 3o O Grupo de Trabalho será integrado por um representante, titular e suplente, de cada
órgão a seguir indicado: (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
I - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; (Revogado
pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
II - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República;
(Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
III - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência
da República; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
IV - Casa Civil da Presidência da República; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
V - Ministério da Justiça; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
VI - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; (Revogado pelo
Decreto nº 7.901, de 2013)
VII - Ministério da Saúde; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
VIII - Ministério do Trabalho e Emprego; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
IX - Ministério do Desenvolvimento Agrário; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de
2013)
X - Ministério da Educação; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
XI - Ministério das Relações Exteriores; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
XII - Ministério do Turismo; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
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XIII - Ministério da Cultura; e (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
XIV - Advocacia-Geral da União. (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
§ 1o O Grupo de Trabalho será coordenado conjuntamente pelos representantes da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e do Ministério
da Justiça. (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
§ 2o Os membros do Grupo de Trabalho serão indicados pelos titulares dos órgãos representados
e designados em portaria conjunta do Secretário Especial de Políticas para as Mulheres, do Secretário
Especial dos Direitos Humanos e do Ministro de Estado da Justiça. (Revogado pelo Decreto nº 7.901,
de 2013)
§ 3o A coordenação do Grupo de Trabalho poderá convidar representantes de outros órgãos e
entidades da administração pública e da sociedade civil para participar de suas atividades. (Revogado
pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
§ 4o O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho serão convidados a fazer
parte do Grupo de Trabalho. (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
Art. 4o O Grupo de Trabalho poderá instituir comissões ou subgrupos temáticos com a função de
colaborar, no que couber, para o cumprimento das suas atribuições, sistematizar as informações
recebidas e subsidiar a elaboração do PNETP. (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
Art. 5o Compete ao Grupo de Trabalho: (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
I - promover a difusão da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
junto a órgãos e entidades governamentais e não-governamentais, fomentando a
discussão para subsidiar a elaboração do PNETP; (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de
2013)
II - estabelecer a metodologia para a elaboração da proposta do PNETP; (Revogado
pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
III - definir as metas, prioridades e ações do PNETP; e (Revogado pelo Decreto nº
7.901, de 2013)
IV - elaborar a proposta do PNETP. (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
Art. 6o A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a Secretaria Especial dos Direitos
Humanos e o Ministério da Justiça prestarão apoio técnico e administrativo ao Grupo de Trabalho.
(Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
Art. 7o O Grupo de Trabalho deverá apresentar relatório final com proposta do PNETP ao
Secretário Especial de Políticas para as Mulheres, ao Secretário Especial dos Direitos Humanos e ao
Ministro de Estado da Justiça. (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
Art. 8o O Grupo de Trabalho terá prazo de noventa dias, a contar da sua instalação, para conclusão
dos seus trabalhos, prorrogável, por mais trinta dias, pelo Secretário Especial de Políticas para as
Mulheres, pelo Secretário Especial dos Direitos Humanos e pelo Ministro de Estado da Justiça,
mediante justificativa apresentada pelos coordenadores do colegiado. (Revogado pelo Decreto nº
7.901, de 2013)
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Art. 9o A participação no Grupo de Trabalho é de relevante interesse público e não será
remunerada. (Revogado pelo Decreto nº 7.901, de 2013)
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
ANEXO
POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem por finalidade
estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e de atenção
às vítimas, conforme as normas e instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos e a
legislação pátria.
Art. 2º Para os efeitos desta Política, adota-se a expressão “tráfico de pessoas” conforme o
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças,
que a define como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra
para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou
outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares
à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos.
§ 1º O termo “crianças” descrito no caput deve ser entendido como “criança e adolescente”, de
acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 2º O termo “rapto” descrito no caput deste artigo deve ser entendido como a conduta definida
no art. 148 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro, referente ao
seqüestro e cárcere privado.
§ 3º A expressão “escravatura ou práticas similares à escravatura” deve ser entendida como:
I - a conduta definida no art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, referente à redução
à condição análoga a de escravo; e
II - a prática definida no art. 1º da Convenção Suplementar sobre a Abolição da
Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à
Escravatura, como sendo o casamento servil.
§ 4º A intermediação, promoção ou facilitação do recrutamento, do transporte, da transferência,
do alojamento ou do acolhimento de pessoas para fins de exploração também configura tráfico de
pessoas.
§ 5º O tráfico interno de pessoas é aquele realizado dentro de um mesmo Estado-membro da
Federação, ou de um Estado-membro para outro, dentro do território nacional.
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§ 6º O tráfico internacional de pessoas é aquele realizado entre Estados distintos.
§ 7º O consentimento dado pela vítima é irrelevante para a configuração do tráfico de pessoas.
CAPÍTULO II
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Seção I
Princípios
Art. 3º São princípios norteadores da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas:
I - respeito à dignidade da pessoa humana;
II - não-discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social,
procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, religião, faixa etária, situação
migratória ou outro status;
III - proteção e assistência integral às vítimas diretas e indiretas, independentemente de
nacionalidade e de colaboração em processos judiciais;
IV - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;
V - respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos;
VI - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; e
VII - transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou
social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas.
Parágrafo único. A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas observará os
princípios da proteção integral da criança e do adolescente.
Seção II
Diretrizes Gerais
Art. 4º São diretrizes gerais da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas:
I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada de
todas as esferas de governo na prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como
no atendimento e reinserção social das vítimas;
II - fomento à cooperação internacional bilateral ou multilateral;
III - articulação com organizações não-governamentais, nacionais e internacionais;
IV - estruturação de rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo todas as
esferas de governo e organizações da sociedade civil;
V - fortalecimento da atuação nas regiões de fronteira, em portos, aeroportos, rodovias,
estações rodoviárias e ferroviárias, e demais áreas de incidência;
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VII - verificação da condição de vítima e respectiva proteção e atendimento, no exterior
e em território nacional, bem como sua reinserção social;
VIII - incentivo e realização de pesquisas, considerando as diversidades regionais,
organização e compartilhamento de dados;
IX - incentivo à formação e à capacitação de profissionais para a prevenção e repressão
ao tráfico de pessoas, bem como para a verificação da condição de vítima e para o
atendimento e reinserção social das vítimas;
X - harmonização das legislações e procedimentos administrativos nas esferas federal,
estadual e municipal relativas ao tema;
XI - incentivo à participação da sociedade civil em instâncias de controle social das
políticas públicas na área de enfrentamento ao tráfico de pessoas;
XII - incentivo à participação dos órgãos de classe e conselhos profissionais na
discussão sobre tráfico de pessoas; e
XIII - garantia de acesso amplo e adequado a informações em diferentes mídias e
estabelecimento de canais de diálogo, entre o Estado, sociedade e meios de
comunicação, referentes ao enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Seção III
Diretrizes Específicas
Art. 5º São diretrizes específicas de prevenção ao tráfico de pessoas:
I - implementação de medidas preventivas nas políticas públicas, de maneira integrada
e intersetorial, nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança, justiça, turismo,
assistência social, desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura, direitos
humanos, dentre outras;
II - apoio e realização de campanhas socioeducativas e de conscientização nos âmbitos
internacional, nacional, regional e local, considerando as diferentes realidades e
linguagens;
III - monitoramento e avaliação de campanhas com a participação da sociedade civil;
IV - apoio à mobilização social e fortalecimento da sociedade civil; e
V - fortalecimento dos projetos já existentes e fomento à criação de novos projetos de
prevenção ao tráfico de pessoas.
Art. 6º São diretrizes específicas de repressão ao tráfico de pessoas e de responsabilização de
seus autores:
I - cooperação entre órgãos policiais nacionais e internacionais;
II - cooperação jurídica internacional;
III - sigilo dos procedimentos judiciais e administrativos, nos termos da lei; e
IV - integração com políticas e ações de repressão e responsabilização dos autores de
crimes correlatos.
690

Art. 7º São diretrizes específicas de atenção às vítimas do tráfico de pessoas:
I - proteção e assistência jurídica, social e de saúde às vítimas diretas e indiretas de
tráfico de pessoas;
II - assistência consular às vítimas diretas e indiretas de tráfico de pessoas,
independentemente de sua situação migratória e ocupação;
III - acolhimento e abrigo provisório das vítimas de tráfico de pessoas;
IV - reinserção social com a garantia de acesso à educação, cultura, formação
profissional e ao trabalho às vítimas de tráfico de pessoas;
V - reinserção familiar e comunitária de crianças e adolescentes vítimas de tráfico de
pessoas;
VI - atenção às necessidades específicas das vítimas, com especial atenção a questões
de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, raça,
religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional ou outro status;
VII - proteção da intimidade e da identidade das vítimas de tráfico de pessoas; e
VIII - levantamento, mapeamento, atualização e divulgação de informações sobre
instituições governamentais e não-governamentais situadas no Brasil e no exterior que
prestam assistência a vítimas de tráfico de pessoas.
CAPÍTULO III
AÇÕES
Art. 8º Na implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, caberá
aos órgãos e entidades públicos, no âmbito de suas respectivas competências e condições, desenvolver
as seguintes ações:
I - na área de Justiça e Segurança Pública:
a) proporcionar atendimento inicial humanizado às vítimas de tráfico de pessoas
que retornam ao País na condição de deportadas ou não admitidas nos
aeroportos, portos e pontos de entrada em vias terrestres;
b) elaborar proposta intergovernamental de aperfeiçoamento da legislação
brasileira relativa ao enfrentamento do tráfico de pessoas e crimes correlatos;
c) fomentar a cooperação entre os órgãos federais, estaduais e municipais
ligados à segurança pública para atuação articulada na prevenção e repressão ao
tráfico de pessoas e responsabilização de seus autores;
d) propor e incentivar a adoção do tema de tráfico de pessoas e direitos humanos
nos currículos de formação dos profissionais de segurança pública e operadores
do Direito, federais, estaduais e municipais, para capacitação, quando do
ingresso na instituição e de forma continuada, para o enfrentamento a este tipo
de crime;
e) fortalecer as rubricas orçamentárias existentes e criar outras voltadas para a
formação dos profissionais de segurança pública e de justiça na área de
enfrentamento ao tráfico de pessoas;
691

f) incluir nas estruturas específicas de inteligência policial a investigação e
repressão ao tráfico de pessoas;
g) criar, nas Superintendências Regionais do Departamento de Polícia Federal e
da Polícia Rodoviária Federal, estruturas específicas para o enfrentamento do
tráfico de pessoas e outros crimes contra direitos humanos;
h) promover a aproximação dos profissionais de segurança pública e operadores
do Direito com a sociedade civil;
i) celebrar acordos de cooperação com organizações da sociedade civil que
atuam na prevenção ao tráfico de pessoas e no atendimento às vítimas;
j) promover e incentivar, de forma permanente, cursos de atualização sobre
tráfico de pessoas, para membros e servidores dos órgãos de justiça e segurança
pública, preferencialmente por meio de suas instituições de formação;
l) articular os diversos ramos do Ministério Público dos Estados e da União, da
Magistratura Estadual e Federal e dos órgãos do sistema de justiça e segurança
pública;
m) organizar e integrar os bancos de dados existentes na área de enfrentamento
ao tráfico de pessoas e áreas correlatas;
n) celebrar acordos de cooperação técnica com entidades públicas e privadas
para subsidiar a atuação judicial e extrajudicial;
o) incluir o tema de tráfico de pessoas nos cursos de combate à lavagem de
dinheiro, ao tráfico de drogas e armas e a outros crimes correlatos;
p) desenvolver, em âmbito nacional, mecanismos de prevenção, investigação e
repressão ao tráfico de pessoas cometido com o uso da rede mundial de
computadores, e conseqüente responsabilização de seus autores; e
q) incluir a possível relação entre o desaparecimento e o tráfico de pessoas em
pesquisas e investigações policiais;
II - na área de Relações Exteriores:
a) propor e elaborar instrumentos de cooperação internacional na área do
enfrentamento ao tráfico de pessoas;
b) iniciar processos de ratificação dos instrumentos internacionais referentes ao
tráfico de pessoas;
c) inserir no Manual de Serviço Consular e Jurídico do Ministério das Relações
Exteriores um capítulo específico de assistência consular às vítimas de tráfico
de pessoas;
d) incluir o tema de tráfico de pessoas nos cursos de remoção oferecidos aos
servidores do Ministério de Relações Exteriores;
e) promover a coordenação das políticas referentes ao enfrentamento ao tráfico
de pessoas em fóruns internacionais bilaterais e multilaterais;
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f) propor e apoiar projetos de cooperação técnica internacional na área de
enfrentamento ao tráfico de pessoas;
g) coordenar e facilitar a participação brasileira em eventos internacionais na
área de enfrentamento ao tráfico de pessoas; e
h) fortalecer os serviços consulares na defesa e proteção de vítimas de tráfico de
pessoas;
III - na área de Educação:
a) celebrar acordos com instituições de ensino e pesquisa para o
desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados ao tráfico de pessoas;
b) incluir a questão do tráfico de pessoas nas ações e resoluções do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação
(FNDE/MEC);
c) apoiar a implementação de programas e projetos de prevenção ao tráfico de
pessoas nas escolas;
d) incluir e desenvolver o tema do enfrentamento ao tráfico de pessoas nas
formações continuadas da comunidade escolar, em especial os trabalhadores da
educação;
e) promover programas intersetoriais de educação e prevenção ao tráfico de
pessoas para todos os atores envolvidos; e
f) fomentar a educação em direitos humanos com destaque ao enfrentamento ao
tráfico de pessoas em todas modalidades de ensino, inclusive no ensino superior;
IV - na área de Saúde:
a) garantir atenção integral para as vítimas de tráfico de pessoas e potencializar
os serviços existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde;
b) acompanhar e sistematizar as notificações compulsórias relativas ao tráfico
de pessoas sobre suspeita ou confirmação de maus-tratos, violência e agravos
por causas externas relacionadas ao trabalho;
c) propor a elaboração de protocolos específicos para a padronização do
atendimento às vítimas de tráfico de pessoas; e
d) capacitar os profissionais de saúde na área de atendimento às vítimas de
tráfico de pessoas;
V - na área de Assistência Social:
a) oferecer assistência integral às vítimas de tráfico de pessoas no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social;
b) propiciar o acolhimento de vítimas de tráfico, em articulação com os sistemas
de saúde, segurança e justiça;
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c) capacitar os operadores da assistência social na área de atendimento às
vítimas de tráfico de pessoas; e
d) apoiar a implementação de programas e projetos de atendimento específicos
às vítimas de tráfico de pessoas;
VI - na área de Promoção da Igualdade Racial:
a) garantir a inserção da perspectiva da promoção da igualdade racial nas
políticas governamentais de enfrentamento ao tráfico de pessoas;
b) apoiar as experiências de promoção da igualdade racial empreendidas por
Municípios, Estados e organizações da sociedade civil voltadas à prevenção ao
tráfico de pessoas e atendimento às vítimas; e
c) promover a realização de estudos e pesquisas sobre o perfil das vítimas de
tráfico de pessoas, com ênfase na população negra e outros segmentos étnicos
da população brasileira;
VII - na área do Trabalho e Emprego:
a) orientar os empregadores e entidades sindicais sobre aspectos ligados ao
recrutamento e deslocamento de trabalhadores de uma localidade para outra;
b) fiscalizar o recrutamento e o deslocamento de trabalhadores para localidade
diversa do Município ou Estado de origem;
c) promover articulação com entidades profissionalizantes visando capacitar e
reinserir a vítima no mercado de trabalho; e
d) adotar medidas com vistas a otimizar a fiscalização dos inscritos nos
Cadastros de Empregadores que Tenham Mantido Trabalhadores em Condições
Análogas a de Escravo;
VIII - na área de Desenvolvimento Agrário:
a) diminuir a vulnerabilidade do trabalhador e prevenir o recrutamento mediante
políticas específicas na área de desenvolvimento rural;
b) promover ações articuladas com parceiros que atuam nos Estados de origem
dos trabalhadores recrutados;
c) formar parcerias no que tange à assistência técnica para avançar na
implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural;
d) excluir da participação em certames licitatórios e restringir o acesso aos
recursos do crédito rural a todas as pessoas físicas ou jurídicas que explorem o
trabalho forçado ou em condição análoga a de escravo;
e) promover a reinclusão de trabalhadores libertados e de resgate da cidadania,
mediante criação de uma linha específica, em parceria com o Ministério da
Educação, para alfabetização e formação dos trabalhadores resgatados, de modo
que possam atuar como agentes multiplicadores para a erradicação do trabalho
forçado ou do trabalho em condição análoga a de escravo; e
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f) incentivar os Estados, Municípios e demais parceiros a acolher e prestar apoio
específico aos trabalhadores libertados, por meio de capacitação técnica;
IX - na área dos Direitos Humanos:
a) proteger vítimas, réus colaboradores e testemunhas de crimes de tráfico de
pessoas;
b) receber denúncias de tráfico de pessoas através do serviço de disque-denúncia
nacional, dando o respectivo encaminhamento;
c) incluir ações específicas sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas e
fortalecer ações existentes no âmbito de programas de prevenção à violência e
garantia de direitos;
d) proporcionar proteção aos profissionais que atuam no enfrentamento ao
tráfico de pessoas e que, em função de suas atividades, estejam ameaçados ou
se encontrem em situação de risco;
e) incluir o tema do tráfico de pessoas nas capacitações dos Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares;
f) articular ações conjuntas de enfrentamento ao tráfico de crianças e
adolescentes em regiões de fronteira;
g) promover, em parceira com os órgãos e entidades diretamente responsáveis,
a prevenção ao trabalho escravo, através da sensibilização de operadores de
Direito, orientação a produtores rurais acerca dos direitos trabalhistas, educação
e capacitação de trabalhadores rurais; e
h) disponibilizar mecanismos de acesso a direitos, incluindo documentos
básicos, preferencialmente nos Municípios identificados como focos de
aliciamento de mão-de-obra para trabalho escravo;
X - na área da Proteção e Promoção dos Direitos da Mulher:
a) qualificar os profissionais da rede de atendimento à mulher em situação de
violência para o atendimento à mulher traficada;
b) incentivar a prestação de serviços de atendimento às mulheres traficadas nos
Centros de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência;
c) apoiar e incentivar programas e projetos de qualificação profissional, geração
de emprego e renda que tenham como beneficiárias diretas mulheres traficadas;
d) fomentar debates sobre questões estruturantes favorecedoras do tráfico de
pessoas e relativas à discriminação de gênero;
e) promover ações de articulação intersetoriais visando a inserção da dimensão
de gênero nas políticas públicas básicas, assistenciais e especiais;
f) apoiar programas, projetos e ações de educação não-sexista e de promoção da
diversidade no ambiente profissional e educacional;
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g) participar das capacitações visando garantir a temática de gênero; e
h) promover, em parceria com organizações governamentais e nãogovernamentais, debates sobre metodologias de atendimento às mulheres
traficadas;
XI - na área do Turismo:
a) incluir o tema do tráfico de pessoas, em especial mulheres, crianças e
adolescentes nas capacitações e eventos de formação dirigidos à cadeia
produtiva do turismo;
b) cruzar os dados dos diagnósticos feitos nos Municípios para orientar os planos
de desenvolvimento turístico local através do programa de regionalização; e
c) promover campanhas de sensibilização contra o turismo sexual como forma
de prevenção ao tráfico de pessoas;
XII - na área de Cultura:
a) desenvolver projetos e ações culturais com foco na prevenção ao tráfico de
pessoas; e
b) fomentar e estimular atividades culturais, tais como programas regionais de
rádio, peças e outros programas veiculados por radiodifusores, que possam
aumentar a conscientização da população com relação ao tráfico de pessoas,
trabalho escravo e exploração sexual, respeitadas as características regionais.
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DECRETO Nº 9.440, DE 3 DE JULHO DE 2018
Aprova o III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
PUBLICADO NO DOU Nº 127 de 04/07/2018, Seção 1, Página 2
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Art. 2º São objetivos do III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas:
I - ampliar e aperfeiçoar a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no enfrentamento ao tráfico de pessoas, na prevenção e repressão do crime
de tráfico de pessoas, na responsabilização de seus autores, na atenção a suas vítimas e
na proteção dos direitos de suas vítimas;
II - fomentar e fortalecer a cooperação entre os órgãos públicos, as organizações da
sociedade civil e os organismos internacionais no Brasil e no exterior envolvidos no
enfrentamento ao tráfico de pessoas;
III - reduzir as situações de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas, consideradas as
identidades e especificidades dos grupos sociais;
IV - capacitar profissionais, instituições e organizações envolvidas com o
enfrentamento ao tráfico de pessoas;
V - produzir e disseminar informações sobre o tráfico de pessoas e as ações para seu
enfrentamento; e
VI - sensibilizar e mobilizar a sociedade para prevenir a ocorrência, os riscos e os
impactos do tráfico de pessoas.
Art. 3º O III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas está distribuído nos
seguintes eixos temáticos:
I - gestão da política;
II - gestão da informação;
III - capacitação;
IV - responsabilização;
V - assistência à vítima; e
VI - prevenção e conscientização pública.
Art. 4º Os eixos temáticos de que trata o art. 3º são compostos por metas destinadas à
prevenção, à repressão ao tráfico de pessoas no território nacional, à responsabilização dos autores e à
atenção às vítimas, na forma do Anexo.
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Parágrafo único. As metas serão implementadas por meio de ações articuladas nas esferas
federal, estadual, distrital e municipal e contarão com a colaboração de organizações da sociedade civil
e de organismos internacionais.
Art. 5º O III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas será executado no prazo
de quatro anos, sob a condução da Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, instituída pelo Decreto nº 7.901, de 4 de fevereiro de 2013.
Art. 6º Ato do Poder Executivo disporá sobre:
I - o detalhamento da estratégia para o alcance das metas do III Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, inclusive com a definição dos prazos e dos
responsáveis pela sua execução no âmbito do Poder Executivo federal; e
II - a criação de grupo interministerial para o monitoramento e a avaliação do III Plano
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Art. 7º As ações decorrentes do disposto no III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas serão custeadas por:
I - dotações orçamentárias da União consignadas nos orçamentos dos órgãos e entidades
envolvidos em sua implementação, observados os limites de movimentação, de
empenho e de pagamento fixados anualmente; e
II - recursos provenientes dos órgãos e entidades participantes e colaboradores do III
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que não estejam consignados
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
Art. 8º O Ministério da Justiça prestará o suporte técnico e administrativo necessário à
implementação do III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
TORQUATO JARDIM
GUSTAVO DO VALE ROCHA
CARLOS MARUN
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ANEXO
Eixo 1 - Gestão da política
Metas
1.1. Desenvolver e implementar plano integrado de enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de
pessoas.
1.2. Revisar programas e serviços do Governo federal que se referem direta ou indiretamente ao
enfrentamento ao tráfico de pessoas, com explicitação dos enfoques de gênero e de orientação sexual
e da garantia de direitos de crianças e adolescentes.
1.3. Aprimorar a articulação das operações de enfrentamento ao tráfico de pessoas nas esferas
federativa, estadual, distrital e municipal, em especial nas zonas de fronteira, com observância da
sincronia entre as ações deste Plano e as agendas e planos nacionais das políticas públicas, de modo a
permitir acordos de fluxos de atendimento, assistência e responsabilização, ações e projetos de
cooperação entre a República Federativa do Brasil e os países fronteiriços.
1.4. Desenvolver e implementar mecanismos de referenciamento de casos de tráfico de pessoas entre
o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Conselho Nacional de Imigração, o
Comitê Nacional para os Refugiados e os demais atores envolvidos na temática.
1.5. Fortalecer e expandir a Rede de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e os Postos
Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante, com atenção às zonas de fronteira.
1.6. Diagnosticar os perfis e o funcionamento dos comitês estaduais e municipais de enfrentamento ao
tráfico de pessoas, com o objetivo de promover ações articuladas com os órgãos do Poder Judiciário e
de segurança pública para a prevenção, a assistência e a reparação do dano à vítima e a
responsabilização dos agressores.
1.7. Analisar a inserção de alerta aos concorrentes nos editais de licitação do governo federal quanto
ao crime de tráfico de pessoas em sua cadeia produtiva.
1.8. Incorporar a temática do tráfico de pessoas no Projeto Mapear do Departamento de Polícia
Rodoviária Federal do Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
1.9. Elaborar e divulgar mapa com as ações articuladas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas no
País, a partir deste Plano em nível nacional, estadual e local.
1.10. Analisar o progresso na internalização e na regulamentação da Convenção Internacional sobre a
Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias.
1.11. Apoiar a ratificação do Protocolo à Convenção sobre Trabalho Forçado, de 2014, da Organização
Internacional do Trabalho.
1.12. Sistematizar as informações sobre as empresas e os empregadores punidos pelo crime de tráfico
de pessoas.
Eixo 2 - Gestão da Informação
Metas
2.1. Desenvolver e implementar sistema integrado de informações sobre o tráfico de pessoas e o seu
enfrentamento, com base nos sistemas específicos gerenciados por órgãos que registram informações
relativas à temática.
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2.2. Apoiar o registro de dados sobre o tráfico de pessoas no Núcleo de Assistência a Brasileiros do
Ministério das Relações Exteriores.
2.3. Diagnosticar o cenário nacional sobre o tráfico de pessoas, por meio da realização de estudos que
abordem os temas da prevenção, da repressão ao tráfico de pessoas e da atenção às vítimas.
2.4. Produzir conhecimento sobre a interface entre o tráfico de pessoas e a saúde pública, por meio do
planejamento e da implementação de ações que explicitem a internalização do conhecimento sobre o
tráfico de pessoas e os protocolos das políticas de saúde no País.
2.5. Realizar estudos sobre a vinculação do tráfico de pessoas com a prática de recrutamento de pessoas
para transporte de drogas ilegais.
2.6. Desenvolver e implementar a estratégia de gestão da informação sobre o tráfico de pessoas em
conjunto com os órgãos do Poder Judiciário e de segurança pública.
2.7. Registrar e compartilhar informações sobre o tráfico de pessoas no âmbito dos programas, serviços
ou equipamentos de assistência social.
2.8. Manter sistemas de recepção de denúncias de situações de tráfico de pessoas por meio do Disque
100 e do Ligue 180.
2.9. Desenvolver e difundir o banco de dados sobre instituições e programas de enfrentamento ao
tráfico de pessoas.
Eixo 3 - Capacitação
Metas
3.1. Desenvolver e implementar formação inicial e continuada, presencial e online, com a aplicação
da Matriz Nacional de Formação em Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para a rede ampliada de
atores que atuam no enfrentamento ao tráfico de pessoas.
3.2. Desenvolver instrumento de avaliação para medir o impacto das capacitações sobre enfrentamento
ao tráfico de pessoas.
3.3. Elaborar e difundir material de capacitação com informações sobre tráfico de pessoas, migrações
e refúgio.
3.4. Atualizar e difundir o Guia de Referência para a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
3.5. Realizar atividades de sensibilização e capacitação voltada à rede ampliada de atores e instituições
que atuam direta ou indiretamente no enfrentamento ao tráfico de pessoas sobre:
3.5.1. a escuta qualificada das vítimas e outras fontes importantes sobre os casos de tráfico de pessoas;
3.5.2. os indicadores de atendimento a vítimas de tráfico de pessoas, seu registro, sua compatibilização
nacional e sua relevância para o monitoramento do tema; e
3.5.3. procedimentos processuais relativos aos crimes de tráfico de pessoas que devem ser seguidos e
a efetividade na responsabilização dos perpetradores.
3.6. Incorporar a temática do tráfico de pessoas em cursos de escolas de governo e programas nacionais
de capacitação.
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3.7. Disponibilizar materiais pedagógicos dos projetos sobre tráfico de pessoas do Ministério da
Educação para escolas, professores e alunos, em plataforma digital.
3.8. Desenvolver e implementar ações de ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência
universitária e comunitária, com a inclusão das temáticas: tráfico de pessoas, refúgio, migrações e
contrabando de migrantes, no âmbito do Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade,
da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos do Ministério da Educação.
Eixo 4 - Responsabilização
Metas
4.1. Realizar e divulgar estudos com recomendações sobre destinação de verbas indenizatórias
decorrentes de penalidades pelo crime de tráfico de pessoas.
4.2. Desenvolver e apoiar iniciativas para articular as ações de segurança pública e inteligência para o
combate ao tráfico de drogas e ao tráfico de pessoas.
4.3. Incorporar a temática do tráfico de pessoas nas rotinas de fiscalização do Ministério do Trabalho.
4.4. Estabelecer parcerias entre os atores estaduais da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e
das Delegacias Especializadas de Polícia Civil.
4.5. Apoiar a integração de agentes da Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal
em espaços interinstitucionais de debate e acolhimento a vítimas de tráfico de pessoas.
4.6. Realizar e divulgar estudos com recomendações sobre medidas restritivas ou de perdimento da
autorização de funcionamento do local envolvido no tráfico de pessoas.
4.7. Estabelecer acordos com atores estaduais, distritais e municipais para a proposição de
observatórios locais de tráfico de pessoas.
4.8. Realizar e divulgar estudos com recomendações sobre sanções administrativas às empresas e às
instituições financiadas ou apoiadas com recursos públicos e condenadas em processos de tráfico de
pessoas.
4.9. Incorporar a temática do tráfico de pessoas nas pautas de discussão dos Gabinetes de Gestão
Integrada em Segurança Pública estaduais, distrital e municipais.
4.10. Realizar estudos sobre a relação entre o tráfico de pessoas e a execução de grandes obras de
infraestrutura, mineração e energia.
4.11. Articular as investigações policiais de tráfico de pessoas com equipes especializadas em crimes
virtuais.
Eixo 5 - Assistência à vítima
Metas
5.1. Estabelecer parcerias com redes internacionais para localização de pessoas no exterior e
atendimento às vítimas de tráfico de pessoas.
5.2. Fortalecer a atuação das repartições consulares e do Núcleo de Assistência a Brasileiros do
Ministério das Relações Exteriores como pontos focais de apoio a vítimas no exterior.
5.3. Fortalecer redes locais de acolhimento a vítimas de tráfico de pessoas nos Municípios, para adoção
de práticas de respeito às perspectivas de gênero e orientação sexual, às crianças e aos adolescentes,
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com o desenvolvimento de uma experiência local, com vistas à construção de um modelo de integração
de políticas públicas.
5.4. Divulgar a isenção de taxas para regularização migratória de vítimas estrangeiras de tráfico de
pessoas no País.
5.5. Desenvolver e implementar o protocolo nacional de ação para garantia de direitos das vítimas de
tráfico de pessoas.
5.6. Sistematizar e divulgar boas práticas de recâmbio de vítimas de tráfico de pessoas à localidade de
origem entre atores governamentais e não-governamentais.
5.7. Estabelecer acordos para a inserção de vítimas de tráfico de pessoas no Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Ministério da Educação.
5.8. Firmar acordos e estabelecer estratégias para a inclusão produtiva e educacional de populações
vulneráveis ao tráfico de pessoas.
5.9. Desenvolver e implementar experiência piloto em comunidade com alto índice de população
vulnerável ao crime de trabalho escravo e de tráfico de pessoas, para a assistência comunitária em
parceria com a sociedade civil, com a combinação de serviços e práticas que integrem a assistência
sociojurídica, o acolhimento às vítimas, a inclusão produtiva e a responsabilização pecuniária aplicada
aos perpetradores, entre outros.
Eixo 6 - Prevenção e conscientização pública
Metas
6.1. Realizar estudos sobre a condição de atletas adolescentes e sua relação com o tráfico de pessoas.
6.2. Desenvolver parâmetros para a escuta qualificada de grupos vulneráveis ao tráfico de pessoas.
6.3. Realizar estudos sobre crimes ambientais e sua relação com o tráfico de pessoas.
6.4. Difundir agenda de trabalho da rede ampliada de atores sobre o enfrentamento ao tráfico de
pessoas no País.
6.5. Elaborar e difundir cartilha sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas no País.
6.6. Disponibilizar materiais educativos sobre tráfico de pessoas em plataformas digitais.
6.7. Realizar campanhas de conscientização e sensibilização nas esferas federal, estadual e municipal.
6.8. Divulgar o aplicativo Proteja Brasil como canal de denúncia de tráfico de pessoas e aprimorar os
fluxos de encaminhamento das denúncias recebidas.
6.9. Sistematizar e divulgar casos de responsabilização e punição pelo crime de tráfico de pessoas.
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DECRETO Nº 9.796, DE 20 DE MAIO DE 2019
Institui o Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação para o
monitoramento e a avaliação do III Plano Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas.
PUBLICADO NO DOU Nº 96, de 21/05/2019, Seção 1, Página 6
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do III Plano
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança
Pública.
§ 1º O Grupo Interministerial será integrado por um representante titular, e respectivo suplente,
dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Justiça e Segurança Pública;
II - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;
III - Ministério das Relações Exteriores;
IV - Ministério da Economia;
V - Ministério da Educação;
VI - Ministério da Cidadania; e
VII - Ministério da Saúde.
§ 2º O Grupo Interministerial será presidido pelo representante titular do Ministério da Justiça
e Segurança Pública e, em suas ausências e seus impedimentos, pelo representante titular do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
§ 3º Na hipótese de ausência de ambos os representantes titulares de que trata o § 2º, o Grupo
Interministerial será presidido, sucessivamente, pelo suplente do representante do Ministério da Justiça
e Segurança Pública e pelo suplente do representante do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos.
§ 4º Os representantes a que se refere o § 1º serão indicados pelos titulares dos respectivos
órgãos e designados em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
§ 5º O Grupo Interministerial convidará para atuar como membro, com direito a voto, o
Defensor Público-Geral Federal ou o representante por ele indicado.
§ 6º O Grupo Interministerial poderá, ainda, convidar especialistas e representantes de outros
órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para participar de suas reuniões, sem direito a voto.
Art. 2º A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública exercerá
as atividades de secretaria-executiva do Grupo Interministerial.
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Art. 3º Compete ao Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do III Plano
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas:
I - monitorar e avaliar a execução do III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas;
II - propor ajustes na definição da prioridade para a implementação das suas metas; e
III - produzir e enviar relatórios de progresso sobre a implementação das metas sob sua
responsabilidade, semestralmente, à sua Secretaria-Executiva.
Art. 4º O Grupo Interministerial se reunirá, por convocação do seu Presidente, em sessões
ordinárias ou extraordinárias.
§ 1º As reuniões serão realizadas com a presença da maioria simples dos membros e as
deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes.
§ 2º As reuniões terão caráter propositivo e, da convocação, constará se a reunião será ordinária
ou extraordinária.
§ 3º As reuniões ordinárias serão realizadas semestralmente.
§ 4º Os representantes que não puderem comparecer pessoalmente em razão de não estarem no
ente federativo do local da realização da reunião participarão por videoconferência.
§ 5º É vedada a divulgação de discussões em curso nas reuniões ordinárias e extraordinárias
sem a prévia anuência do Presidente do Grupo Interministerial.
Art. 5º O Grupo Interministerial será temporário, com duração atrelada à do III Plano Nacional
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, observado o disposto no art. 5º do Decreto nº 9.440, de 3 de
julho de 2018.
Art. 6º A participação no Grupo Interministerial será considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
SÉRGIO MORO
DAMARES REGINA ALVES
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DECRETO Nº 9.833, DE 12 DE JUNHO DE 2019
Dispõe sobre o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas.
PUBLICADO NO DOU Nº 113, de 13/06/2019, Seção 1, Página 3
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
- Conatrap, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 2º Compete ao Conatrap:
I - propor estratégias para a gestão e a implementação das ações da Política Nacional
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - PNETP, aprovada pelo Decreto nº 5.948, de
26 de outubro de 2006, e dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas;
II - propor a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de campanhas
relacionadas ao enfrentamento ao tráfico de pessoas;
III - fomentar e fortalecer a expansão da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas,
em especial dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e dos Postos
Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante;
IV - articular suas atividades àquelas dos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas que
tenham interface com o enfretamento ao tráfico de pessoas, para promover a
intersetorialidade das políticas;
V - articular e apoiar tecnicamente os comitês estaduais, distrital e municipais de
enfrentamento ao tráfico de pessoas na definição de diretrizes comuns de atuação, na
regulamentação e no cumprimento de suas atribuições;
VI - elaborar relatórios de suas atividades; e
VII - elaborar e aprovar o seu regimento interno.
Art. 3º O Conatrap é composto pelos seguintes membros:
I - Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o
presidirá;
II - um representante dos seguintes órgãos:
a) Ministério das Relações Exteriores;
b) Ministério da Cidadania; e
c) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e
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III - três representantes de organizações da sociedade civil ou de conselhos de políticas
públicas, que exerçam atividades relevantes e relacionadas ao enfrentamento ao tráfico
de pessoas.
§ 1º Cada membro do Conatrap terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e
impedimentos.
§ 2º Os membros do Conatrap e respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos
que representam e designados pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
§ 3º As organizações da sociedade civil ou os conselhos de políticas públicas serão escolhidos
por meio de processo seletivo público e seus representantes, titular e suplente, serão indicados pelos
respectivos dirigentes e designados pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
§ 4º O mandato dos integrantes do Conatrap referidos no inciso III do caput será de dois anos,
permitida uma recondução por igual período, observado o processo seletivo a que se refere o § 3º.
§ 5º Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conatrap ou de reuniões técnicas com
finalidade específica e caráter temporário, especialistas e representantes de órgãos e entidades públicas
e privadas, sem direito a voto.
Art. 4º O Conatrap se reunirá em caráter ordinário semestralmente e em caráter extraordinário
sempre que convocado por seu Presidente ou por solicitação aprovada pela maioria de seus membros.
§ 1º As reuniões ordinárias serão presenciais, convocadas com a antecedência mínima de vinte
e cinco dias, e as extraordinárias, com a antecedência mínima de sete dias.
§ 2º A convocação para as reuniões, ordinárias e extraordinárias, será encaminhada a cada um
dos membros do Conatrap com o dia, a hora e o local da reunião, a pauta e a documentação necessária.
§ 3º O quórum de reunião e votação será de quatro membros.
§ 4º No caso de reuniões extraordinárias, os membros do Conatrap que se encontrarem no
Distrito Federal se reunirão presencialmente e os membros que se encontrem em outros entes
federativos participarão da reunião por meio de videoconferência.
§ 5º É vedada a divulgação de discussões em curso sem a prévia anuência da Presidência do
Conatrap.
Art. 5º O regimento interno do Conatrap disporá sobre seu funcionamento, será aprovado pela
maioria absoluta de seus membros e será submetido ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública para aprovação e publicação.
Art. 6º Os integrantes do Conatrap encaminharão relatórios anuais de suas atividades à
Presidência.
Art. 7º As deliberações do Conatrap serão registradas em ata e publicadas no sítio eletrônico
do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 8º A participação no Conatrap será considerada prestação de serviço público relevante,
não remunerada.
Art. 9º A Secretaria-Executiva do Conatrap será exercida pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
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Art. 10. Excepcionalmente, até 31 de maio de 2020, a representação a que se refere o inciso III
do caput do art. 3º será exercida pelos representantes das seguintes Instituições eleitas no processo
seletivo público, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública:
I - Universidade Federal de Santa Catarina;
II - Projeto Resgate;
III - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude;
IV - Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros de Goiás;
V - Instituto de Migrações e Direitos Humanos;
VI - Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas;
VII - Centro de Apoio e Pastoral do Migrante; e
VIII - Jovens com Uma Missão.
Parágrafo único. O voto dos representantes do Poder Executivo federal serão contabilizados
em dobro até a data a que se refere o caput.
Art. 11. Fica revogado o Decreto nº 7.901, de 4 de fevereiro de 2013.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
SÉRGIO MORO

707

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA

PORTARIA Nº 87, DE 23, DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a concessão e os procedimentos de autorização de
residência à pessoa que tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de
trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua condição
migratória.
PUBLICADA NO DOU Nº 57 de 24/03/2020, Seção 1, Página 76
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, a Lei nº 13.844, de 18
de junho de 2019, o Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 30
da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no § 2º do art. 158 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro
de 2017, resolve:
Art. 1º O requerimento de autorização de residência disciplinada nesta Portaria poderá ser
apresentado em qualquer unidade da Polícia Federal.
Art. 2º Caberá à autoridade migratória competente, por meio de juízo discricionário, avaliar e
decidir o requerimento.
§ 1º A decisão deverá levar em conta a apresentação dos documentos mencionados no art. 5º
desta Portaria e considerar, sempre que possível, a efetiva colaboração do imigrante com as autoridades
para elucidar o crime do qual foi vítima e o grau de violação de direito ao qual foi submetido.
§ 2º O entendimento exposto nos documentos mencionados no inciso VI do art. 5º não
vinculam a autoridade migratória a quem compete decidir a autorização de residência disciplinada
nesta Portaria.
Art. 3º Para os fins desta Portaria, consideram-se vítimas de:
I - tráfico de pessoas: o imigrante aliciado, recrutado, transportado do exterior,
transferido, comprado, alojado, acolhido ou mantido em território nacional, mediante
grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso de poder, com a finalidade de:
a) remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
b) submetê-lo a trabalho em condições análogas à de escravo;
c) submetê-lo a qualquer tipo de servidão;
d) adoção ilegal; ou
e) exploração sexual;
II - trabalho escravo: o imigrante reduzido à condição análoga a de escravo, seja pela
submissão a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, condições degradantes de
trabalho, restrição da sua locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador,
ou retenção de documentos ou objetos pessoais com o fim de retê-lo no trabalho; e
III - violação de direito agravada por sua condição migratória: imigrante que tenha
sofrido violência doméstica, cárcere privado, extorsão ou tortura, cujo autor do delito
se prevaleceu da condição migratória da vítima.
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Art. 4º A autorização de residência fundada nesta Portaria poderá ser requerida, com a anuência
do imigrante, pelas seguintes autoridades públicas:
I - membro de Ministério Público;
II - Defensor Público;
III - Auditor Fiscal do Trabalho;
IV - membro do Poder Judiciário; e
V - Delegado de Polícia.
Art. 5º O requerimento de autorização de residência deverá ser instruído com os seguintes
documentos:
I - formulário contendo dados de:
a) identificação;
b) filiação;
c) local e data de nascimento;
d) nacionalidade; e
e) indicação de endereço e demais meios de contato.
II - passaporte ou outro documento oficial com foto, expedido pelo País de origem, que
comprove a identidade e a nacionalidade, ainda que a data de validade esteja expirada;
III - duas fotos 3x4;
IV - certidão de nascimento ou de casamento ou certidão consular, desde que não conste
a filiação nos documentos de que trata o inciso II;
V - declaração do imigrante, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais
no Brasil e no exterior, nos últimos cinco anos anteriores à data de requerimento de
autorização de residência;
VI - cópia de inquérito policial, relatório de ação fiscal, parecer técnico ou denúncia em
ação penal, contendo informações suficientes para caracterização da situação do
imigrante como vítima de alguma das condutas previstas nos incisos do art. 3º; e
VII - declaração de anuência do beneficiário da autorização de residência, conforme o
Anexo II.
Parágrafo único. Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do caput, deve-se utilizar
o modelo que consta do Anexo I desta Portaria.
Art. 6º As certidões de nascimento e de casamento a que se refere o inciso IV do caput do art.
5º poderão ser:
I - aceitas independentemente de:
a) legalização, desde que acompanhadas por declaração do imigrante, sob as
penas da lei, a respeito da autenticidade do documento; e
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b) tradução juramentada, em casos excepcionais devidamente motivados;
II - dispensadas, quando o imigrante estiver impossibilitado de apresentar os
documentos de que trata o caput, situação em que os dados de filiação serão
autodeclarados pelo requerente, sob as penas da lei.
§ 1º Na hipótese da alínea "b" do inciso I do caput, fica autorizado o recebimento de tradução
livre realizada pelo próprio beneficiário ou por intermédio das autoridades públicas de que tratam os
incisos do art. 4º.
§ 2º Quando se tratar de imigrante menor de dezoito anos que esteja desacompanhado ou
separado de seu responsável legal e, na instrução do pedido, houver a autodeclaração de filiação de
que trata o inciso II do caput, o requerimento deverá observar o disposto no art. 12 da Resolução
Conjunta nº 1, de 9 de agosto de 2017, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
do Comitê Nacional para os Refugiados, do Conselho Nacional de Imigração e da Defensoria Pública
da União.
Art. 7º Na hipótese de necessidade de retificação ou de complementação dos documentos
apresentados, a Polícia Federal notificará o imigrante para a adoção de providências, no prazo de trinta
dias, sob pena de extinção do processo, comunicando tal situação à autoridade requerente.
Art. 8º Em caso de deferimento, será o imigrante notificado para comparecimento para fins de
coleta de seus dados biométricos, procedendo-se ao registro e à emissão da Carteira de Registro
Nacional Migratório.
§ 1º A autorização de residência de que trata esta Portaria será concedida por prazo
indeterminado, nos termos do § 1º do art. 158 do Decreto nº 9.199, de 2017.
§ 2º Feito o registro na Polícia Federal, o imigrante receberá protocolo que lhe garantirá o
acesso aos direitos disciplinados na Lei nº 13.445, de 2017, até que se emita a Carteira de Registro
Nacional Migratório.
§ 3º O não comparecimento do imigrante para a coleta dos dados biométricos, no prazo de
trinta dias, acarretará a extinção do processo, comunicando-se à autoridade requerente.
Art. 9º Caberá recurso da decisão que negar a autorização de residência, no prazo de dez dias,
contados da data da ciência do imigrante, nos termos do art. 134 do Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
Art. 10. É garantida ao imigrante de que trata esta Portaria:
I - a possibilidade de livre exercício de atividade laboral no Brasil, nos termos da legislação
vigente; e
II - a isenção de taxas e multas para obtenção de autorização de residência e obtenção de
documento para regularização migratória, nos termos do § 3º do art. 113 da Lei nº 13.445,
de 2017, e do § 5º do art. 312 do Decreto nº 9.199, de 2017.
Art. 11. O pedido de nova autorização fundado nesta Portaria implica em desistência da solicitação
de reconhecimento da condição de refugiado, nos termos do § 1º do art. 130 do Decreto nº 9.199, de 2017.
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Art. 12. Se for constatada, a qualquer tempo, a omissão de informação relevante ou declaração
falsa no procedimento desta Portaria, será instaurado processo de cancelamento da autorização de
residência de que trata o art. 136 do Decreto nº 9.199, de 2017, sem prejuízo da adoção de outras medidas
cabíveis.
pedido.

Art. 13. Aplica-se o disposto no art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na instrução do

Art. 14. Revoga-se a Portaria nº 374, de 8 de maio de 2017, do Ministério da Justiça e Segurança
Pública.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor em 27 de março de 2020.

SERGIO MORO
ANEXO I
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO IMIGRANTE E DADOS DE CONTATO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Formulário de identificação do imigrante e informe de seus dados de contato para fins de autorização de
residência à pessoa que tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito
agravada por sua condição migratória.
IDENTIFICAÇÃO
Nome (s) ________________________________________________________
Sobrenome (s): ___________________________________________________
Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro
Nome Social (se aplicável): ____________________________(Conforme o Decreto nº 8.727, de 28 de
abril de 2016)
Documento de identificação nº ____________Tipo do documento ___________
Filiação 1: ________________________________________________________
Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro
Filiação 2: _________________________________________________________
Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro
Data de nascimento: ______/______/______ (dia / mês / ano)
Estado civil: ( ) Solteiro (a) ( ) Casado (a) ( ) União Estável ( ) Separado (a) ( ) Viúvo (a)
Local de nascimento: País: ___________________, cidade: ___________________
Nacionalidade: _______________________________________________ (Caso possua mais de uma
nacionalidade, liste todas).
Último endereço no país de nacionalidade ou residência habitual:
_________________________________________________________________
DADOS DE CONTATO
Telefones: ________________________________________________________
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E-mail:____________________________________________________________
obrigatório)

(preenchimento

Endereço atual no Brasil: ___________________________________________
DECLARO, sob as penas da lei, para fins de regularização migratória no Brasil, a veracidade das
informações aqui prestadas, estando ciente que eventuais comunicações e notificações serão
encaminhadas preferencialmente para o endereço eletrônico informado, bem como do dever de
atualização cadastral sempre que houver alteração de dados pessoais e meios de contato.
Na oportunidade, informo que o presente termo foi lido e traduzido para meu idioma nativo pelo
intérprete ad hoc ______________________ (qualificação completa intérprete, caso necessário).
E por ser verdade, firmo a presente.
_______________ (local), __/__/____
_______________________________________
Assinatura do imigrante
_______________________________________
Assinatura do intérprete (se houver)

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu, _______________________________,______________ (nacionalidade), _______________
(especificar o tipo do documento), número _____________________________, endereço
_______________________, endereço eletrônico (e-mail) ___________________, DECLARO, sob as
penas da lei, para fins de regularização migratória no Brasil, que compreendo perfeitamente o conteúdo
do presente documento e que estou de acordo com o requerimento de autorização de residência
fundamentada no art. 158 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017.
Na oportunidade, informo que o presente termo foi lido e traduzido para meu idioma nativo pelo
intérprete ad hoc ______________________ (qualificação completa intérprete, caso necessário).
E por ser verdade, firmo a presente.
_______________ (local), __/__/____
______________________________________________
Assinatura do imigrante
______________________________________________
Assinatura do intérprete (se houver)
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ATOS INTERNACIONAIS

DECRETO Nº 5.016, DE 12 DE MARÇO DE 2004
Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra
o Crime Organizado Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico de
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea.
PUBLICADO NO DOU Nº 50, de 15/03/2004, Seção 1, Página 8
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 231, de 29 de
maio de 2003, o texto do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima
e Aérea, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto à Secretaria-Geral
da ONU, em 29 de janeiro de 2004;
Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 29 de setembro de 2003, e entrou em
vigor para o Brasil em 28 de fevereiro de 2004;
DECRETA:
Art. 1º O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea,
adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000, apenso por cópia ao presente Decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Protocolo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Samuel Pinheiro Guimaraes Neto
PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME
ORGANIZADO TRANSNACIONAL, RELATIVO AO COMBATE AO TRÁFICO DE
MIGRANTES POR VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA
PREÂMBULO
Os Estados Partes no presente Protocolo,
Declarando que uma ação eficaz para prevenir e combater o tráfico ilícito de migrantes por via
terrestre, marítima e aérea exige uma abordagem internacional abrangente, incluindo a cooperação, a
troca de informações e outras medidas apropriadas, especialmente medidas sócio-econômicas de
alcance nacional, regional e internacional,
716

Relembrando a Resolução 54/212 da Assembléia Geral, de 22 de Dezembro de 1999, na qual a
Assembléia instou os Estados Membros e os organismos das Nações Unidas a reforçarem a cooperação
internacional no domínio das migrações internacionais e do desenvolvimento, de forma a combater as
causas profundas das migrações, especialmente aquelas ligadas à pobreza, e a otimizar os benefícios
que as migrações internacionais proporcionam aos interessados e a incentivar, quando pertinente, os
mecanismos inter-regionais, regionais e sub-regionais a continuar a tratar da questão da migrações e
do desenvolvimento,
Convencidos da necessidade de tratar os migrantes com humanidade e proteger plenamente seus
direitos,
Tendo em conta que, apesar do trabalho efetuado em outras instâncias internacionais, não existe um
instrumento universal que trate de todos os aspectos do tráfico ilícito de migrantes e de outras questões
conexas,
Preocupados com o aumento significativo das atividades dos grupos criminosos organizados
relacionadas com tráfico ilícito de migrantes e outras atividades criminosas conexas, enunciadas no
presente Protocolo, que causam grandes prejuízos aos Estados afetados,
Preocupados também com fato de o tráfico ilícito de migrantes poder pôr em risco as vidas ou a
segurança dos migrantes envolvidos,
Recordando a Resolução 53/111 da Assembléia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, na qual a
Assembléia decidiu criar um comitê intergovernamental especial, de composição aberta, encarregado
de elaborar uma convenção internacional global contra o crime organizado transnacional e de examinar
a possibilidade de elaborar, entre outros (ou inter alia), um instrumento internacional de luta contra o
tráfico e o transporte ilícito de migrantes, inclusive por via marítima,
Convencidos de que a suplementação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional com um instrumento internacional de combate ao tráfico ilícito de migrantes por via
terrestre, aérea e marítima ajudará a prevenir e a combater esse tipo de crime,
Acordaram o seguinte:
I Disposições gerais
Artigo 1
Relação com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
1. O presente Protocolo complementa a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional e será interpretado em conjunto com a Convenção.
2. As disposições da Convenção aplicar-se-ão mutatis mutandis ao presente Protocolo, salvo
disposição em contrário.
3. As infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 6 do presente Protocolo serão
consideradas como infrações estabelecidas em conformidade com a Convenção.
Artigo 2
Objetivo
O objetivo do presente Protocolo é prevenir e combater o tráfico de migrantes, bem como promover a
cooperação entre os Estados Partes com esse fim, protegendo ao mesmo tempo os direitos dos
migrantes objeto desse tráfico.
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Artigo 3
Definições
Para efeitos do presente Protocolo:
a) A expressão “tráfico de migrantes” significa a promoção, com o objetivo de obter, direta ou
indiretamente, um beneficio financeiro ou outro benefício material, da entrada ilegal de uma pessoa
num Estado Parte do qual essa pessoa não seja nacional ou residente permanente;
b) A expressão “entrada ilegal” significa a passagem de fronteiras sem preencher os requisitos
necessários para a entrada legal no Estado de acolhimento.
c) A expressão “documento de viagem ou de identidade fraudulento” significa qualquer documento de
viagem ou de identificação:
(i) Que tenha sido falsificado ou alterado de forma substancial por uma pessoa ou uma entidade que
não esteja legalmente autorizada a fazer ou emitir documentos de viagem ou de identidade em nome
de um Estado; ou
(ii) Que tenha sido emitido ou obtido de forma irregular, através de falsas declarações, corrupção ou
coação ou qualquer outro meio ilícito; ou
(iii) Que seja utilizado por uma pessoa que não seja seu titular legítimo; d) O termo “navio” significa
todo o tipo de embarcação, incluindo embarcações sem calado e hidroaviões, utilizados ou que possam
ser utilizados como meio de transporte sobre a água, com excepção dos vasos de guerra, navios
auxiliares da armada ou outras embarcações pertencentes a um Governo ou por ele exploradas, desde
que sejam utilizadas exclusivamente por um serviço público não comercial.
Artigo 4
Âmbito de aplicação
O presente Protocolo aplicar-se-á, salvo disposição em contrário, à prevenção, investigação e repressão
das infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 6 do presente Protocolo, quando essas
infrações forem de natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado, bem como à
proteção dos direitos das pessoas que foram objeto dessas infrações.
Artigo 5
Responsabilidade penal dos migrantes
Os migrantes não estarão sujeitos a processos criminais nos termos do presente Protocolo, pelo fato de
terem sido objeto dos atos enunciados no seu Artigo 6.
Artigo 6
Criminalização
1. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e outras que considere necessárias para
caracterizar como infração penal, quando praticada intencionalmente e de forma a obter, direta ou
indiretamente, um beneficio financeiro ou outro benefício material:
a) O tráfico de migrantes;
b) Os seguintes atos quando praticados com o objetivo de possibilitar o tráfico ilícito de migrantes:
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(i) Elaboração de documento de viagem ou de identidade fraudulento;
(ii) Obtenção, fornecimento ou posse tal documento;
c) Viabilizar a permanência, no Estado em causa, de uma pessoa que não seja nacional ou residente
permanente, sem preencher as condições necessárias para permanecer legalmente no Estado,
recorrendo aos meios referidos na alínea b) do presente parágrafo ou de qualquer outro meio ilegal.
2. Cada Estado Parte adotará também medidas legislativas e outras que considere necessárias para
caracterizar como infração penal:
a) Sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, a tentativa de praticar infração
estabelecida em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo;
b) A participação como cúmplice numa infração estabelecida em conformidade com as alíneas a), b)
(i) ou c) do parágrafo 1 do presente Artigo e, sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema
jurídico, a participação como cúmplice numa infração estabelecida em conformidade com a alínea b)
(ii) do parágrafo 1 do presente Artigo;
c) Organizar a prática de uma infração estabelecida em conformidade com o parágrafo 1 do presente
Artigo ou dar instruções a outras pessoas para que a pratiquem.
3. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e outras que entenda necessárias, para considerar
como agravantes das infrações estabelecidas em conformidade com as alíneas a), b) (i) e c) do
parágrafo 1 do presente Artigo e, sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico,
das infrações estabelecidas em conformidade com as alíneas b) e c) do parágrafo 2 do presente Artigo,
as circunstâncias:
a) Que ponham em perigo ou ameaçar pôr em perigo a vida e a segurança dos migrantes em causa; ou
b) Que acarretem o tratamento desumano ou degradante desses migrantes, incluindo sua exploração.
4. Nenhuma disposição do presente Protocolo impedirá um Estado Parte de tomar medidas contra uma
pessoa cuja conduta constitua uma infração nos termos do seu direito interno.
II Tráfico de migrantes por via marítima
Artigo 7
Cooperação
Os Estados Partes cooperarão, na medida do possível, para prevenir e suprimir o tráfico de migrantes
por via marítima, em conformidade com o direito internacional do mar.
Artigo 8
Medidas contra o tráfico de migrantes por via marítima
1. Um Estado Parte que tenha motivos razoáveis para suspeitar que um navio que, sem nacionalidade,
arvore o seu pavilhão ou invoque o registro de matrícula neste Estado ou que, apesar de arvorar um
pavilhão estrangeiro ou recusar mostrar o seu pavilhão, tenha na verdade a nacionalidade do Estado
Parte em questão, se encontra envolvido no tráfico ilícito de migrantes por via marítima, poderá pedir
o auxílio de outros Estados Partes para pôr termo à utilização do referido navio para esse fim. Os
Estados Partes aos quais tenham sido solicitado o auxílio prestá-lo-ão, na medida do possível, tendo
em conta os meios disponíveis.
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2. Um Estado Parte que tenha motivos razoáveis para suspeitar que um navio que exerce a liberdade
de navegação em conformidade com o direito internacional e arvora o pavilhão ou exibe sinais de
matrícula de outro Estado Parte se encontra envolvido no tráfico ilícito de migrantes por via marítima
pode notificar o Estado do pavilhão, solicitar a confirmação do registro da matrícula e, se este se
confirmar, solicitar autorização a esse Estado para tomar as medidas apropriadas relativamente ao
navio. O Estado do pavilhão pode, entre outras medidas, autorizar o Estado requerente a:
a) Abordar o navio;
b) Revistar o navio; e
c) Se forem encontradas provas de que o navio se encontra envolvido no tráfico de migrantes por via
marítima, tomar as medidas que considere apropriadas relativamente ao navio, às pessoas e à carga
que se encontrem a bordo, nos termos em que foi autorizado pelo Estado do pavilhão.
3. Um Estado Parte que tenha tomado qualquer medida em conformidade com o parágrafo 2 do
presente Artigo informará imediatamente o Estado do pavilhão em causa sobre os resultados das
referidas medidas.
4. Um Estado Parte responderá imediatamente a qualquer pedido de outro Estado Parte com vista a
determinar se um navio que invoca o registro da matrícula neste Estado ou arvore o seu pavilhão está
autorizada a fazê-lo, bem como a um pedido de autorização efetuado em conformidade com o
parágrafo 2 do presente Artigo.
5. O Estado do pavilhão pode, em conformidade com o Artigo 7 do presente Protocolo, condicionar
sua autorização a termos a serem acordados entre ele e o Estado requerente, inclusive a condições
relativas à responsabilidade e ao alcance das medidas efetivas a tomar. Um Estado Parte não tomará
medidas adicionais sem a autorização expressa do Estado do pavilhão, exceto aquelas que se
considerem necessárias para afastar um perigo iminente para a vida das pessoas ou aquelas que
resultem de acordos bilaterais ou multilaterais pertinentes.
6. Cada Estado Parte designará uma ou mais autoridades, se necessário, para receber e responder a
pedidos de auxílio de confirmação de registro de matrícula ou do direito de uma embarcação arvorar
o seu pavilhão e a pedidos de autorização para tomar as medidas apropriadas. Essa designação será
notificada pelo Secretário-Geral a todos os outros Estados Partes no prazo de um mês após a
designação.
7. Um Estado Parte que tenha motivos razoáveis para suspeitar que um navio se encontra envolvido
no tráfico de migrantes por via marítima e não tem nacionalidade ou é equiparado a um navio sem
nacionalidade pode abordá-lo e revistá-lo. Se forem encontradas provas que confirmem a suspeita,
esse Estado Parte tomará as medidas apropriadas em conformidade com o direito interno e
internacional aplicáveis.
Artigo 9
Cláusulas de proteção
1. Quando um Estado Parte tomar medidas contra um navio em conformidade com o Artigo 8 do
presente Protocolo:
a) Velará pela segurança e pelo tratamento humano das pessoas a bordo;
b) Terá devidamente em conta a necessidade de não pôr em perigo a segurança do navio ou da sua
carga;
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c) Terá devidamente em conta a necessidade de não prejudicar os interesses comerciais ou os direitos
do Estado do pavilhão ou de qualquer outro Estado interessado;
d) Velará para que, na medida do possível, quaisquer medidas tomadas em relação ao navio sejam
ecologicamente razoáveis.
2. Se os motivos das medidas tomadas em conformidade com o Artigo 8 do presente Protocolo se
revelarem infundados, o navio será indenizado por qualquer eventual prejuízo ou dano, desde que o
navio não tenha praticado nenhum ato que tenha justificado a medida tomada.
3. Qualquer medida tomada, adotada ou aplicada em conformidade com o presente capítulo, terá
devidamente em conta a necessidade de não prejudicar ou afetar:
a) Os direitos e obrigações dos Estados costeiros e o exercício da sua jurisdição em conformidade com
o direito internacional do mar; ou
b) O poder do Estado do pavilhão de exercer jurisdição e controle relativamente às questões
administrativas, técnicas e sociais relacionadas com o navio.
4. Qualquer medida tomada no mar, em conformidade com o disposto no presente capítulo, será
executada apenas por navios de guerra ou aeronaves militares, ou por outros navios ou aeronaves
devidamente autorizados para esse efeito, que ostentem sinais claros e identificáveis de que estão a
serviço do Estado.
III Prevenção, cooperação e outras medidas
Artigo 10
Informação
1. Sem prejuízo do disposto nos Artigos 27 e 28 da Convenção, os Estados Partes, em especial aqueles
com fronteiras comuns ou situados em itinerários utilizados para o tráfico de migrantes, trocarão entre
si, para lograr os objetivos do presente Protocolo, e em conformidade com os respectivos sistemas
jurídicos e administrativos internos, informações pertinentes, tais como:
a) Os pontos de embarque e de destino, bem como os itinerários, os transportadores e os meios de
transporte, dos quais se tenha conhecimento ou suspeita de serem utilizados por um grupo criminoso
organizado que pratique atos enunciados no Artigo 6 do presente Protocolo;
b) A identidade e os métodos de organizações ou grupos criminosos organizados dos quais se tenha
conhecimento ou suspeita de envolvimento na prática de atos enunciados no Artigo 6 do presente
Protocolo;
c) A autenticidade e as características dos documentos de viagem emitidos por um Estado Parte e o
furto ou a utilização indevida de documentos de viagem ou de identidade em branco;
d) Os meios e métodos de dissimulação e transporte de pessoas, a modificação, a reprodução ou a
aquisição ilícitas ou outra utilização indevida de documentos de viagem ou de identidade utilizados
nos atos enunciados no Artigo 6 do presente Protocolo e formas de detectá-los;
e) Elementos da experiência legislativa, bem como práticas e medidas para prevenir e combater os atos
enunciados no Artigo 6 do presente Protocolo; e
f) Questões científicas e tecnológicas úteis para a investigação e a repressão, a fim de reforçar
mutuamente a capacidade de prevenir e detectar os atos enunciados no Artigo 6 do presente Protocolo,
conduzir investigações sobre esses atos e processar os seus autores.
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2. Um Estado Parte que tenha recebido informações respeitará qualquer pedido do Estado Parte que
transmitiu essas informações, no sentido de restringir a sua utilização.
Artigo 11
Medidas nas fronteiras
1. Sem prejuízo dos compromissos internacionais relativos à livre circulação de pessoas, os Estados
Partes reforçarão, na medida do possível os controlos fronteiriços que considerem necessários para
prevenir e detectar o tráfico ilícito de migrantes.
2. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas ou outras medidas apropriadas para prevenir, na
medida do possível, a utilização de meios de transporte explorados por transportadores comerciais para
a prática da infração estabelecida em conformidade com a alínea a) do parágrafo 1 do Artigo 6 do
presente Protocolo.
3. Quando se considere apropriado, e sem prejuízo das convenções internacionais aplicáveis, essas
medidas consistirão, entre outras, na obrigação dos transportadores comerciais, inclusive as empresas
de transportes, os proprietários ou os operadores de qualquer meio de transporte, verificarem que todos
os passageiros são portadores dos documentos de viagem exigidos para a entrada no Estado de
acolhimento.
4. Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias, em conformidade com o seu direito interno, para
prever sanções nos casos de violação da obrigação constante do parágrafo 3 do presente Artigo.
5. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de tomar medidas que permitam, em conformidade
com o seu direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas na prática de
infrações estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo.
6. Sem prejuízo do disposto no Artigo 27 da Convenção, os Estados Partes considerarão a possibilidade
de reforçar a cooperação entre os serviços de controle de fronteiras, inclusive mediante a criação e a
manutenção de canais de comunicação diretos.
Artigo 12
Segurança e controle de documentos
Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias, de acordo com os meios disponíveis para:
a) Assegurar a qualidade dos documentos de viagem ou de identidade que emitir, de forma a que não
sejam indevidamente utilizados nem facilmente falsificados ou modificados, reproduzidos ou emitidos
de forma ilícita; e
b) Assegurar a integridade e a segurança dos documentos de viagem ou de identidade emitidos pelo
Estado Parte ou em seu nome e impedir a sua criação, emissão e utilização ilícitas.
Artigo 13
Legitimidade e validade dos documentos
A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte verificará, em conformidade com o seu direito interno
e dentro de um prazo razoável, a legitimidade e validade dos documentos de viagem ou de identidade
emitidos ou presumidamente emitidos em seu nome e que suspeite terem sido utilizados para a prática
dos atos estabelecidos no Artigo 6 do presente Protocolo.
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Artigo 14
Formação e cooperação técnica
1. Os Estados Partes assegurarão ou reforçarão a formação especializada dos agentes dos serviços de
imigração e de outros agentes competentes para a prevenção dos atos estabelecidos no Artigo 6 do
presente Protocolo e o tratamento humano dos migrantes que foram objeto desses atos, respeitando os
direitos que lhes são reconhecidos no presente Protocolo.
2. Os Estados Partes cooperarão entre si e com organizações internacionais, organizações nãogovernamentais, outras organizações competentes e outros elementos da sociedade civil, na medida
do possível, para assegurar treinamento adequado do pessoal nos respectivos territórios com vistas a
prevenir, combater e erradicar os atos estabelecidos no Artigo 6 do presente Protocolo e proteger os
direitos dos migrantes que foram objeto desses atos. Esse treinamento incluirá:
a) A melhoria da segurança e da qualidade dos documentos de viagem;
b) O reconhecimento e detecção de documentos de viagem e de identidade fraudulentos;
c) A coleta de informações de caráter criminal, especialmente relacionada com a identificação de
grupos criminosos organizados dos quais se tem conhecimento ou suspeita de envolvimento na prática
dos atos estabelecidos no Artigo 6 do presente Protocolo, os métodos utilizados no transporte de
migrantes objeto de tráfico, a utilização indevida de documentos de viagem ou de identidade para a
prática dos atos estabelecidos no Artigo 6 e os meios de dissimulação utilizados no tráfico de
migrantes;
d) A melhoria de procedimentos para a detecção de pessoas vítimas de tráfico nos pontos de entrada e
de saída tradicionais e não tradicionais; e
e) O tratamento humano de migrantes e a proteção dos direitos que lhes são reconhecidos no presente
Protocolo.
3. Os Estados Partes que tenham conhecimentos especializados relevantes considerarão a possibilidade
de prestar assistência técnica aos Estados que são freqüentemente países de origem ou de trânsito de
pessoas que foram objeto dos atos estabelecidos no Artigo 6 do presente Protocolo. Os Estados Partes
envidarão esforços para fornecer os recursos necessários, tais como veículos, sistemas de informática
e leitores de documentos, para combater os atos estabelecidos no Artigo 6.
Artigo 15
Outras medidas de prevenção
1. Cada Estado Parte tomará medidas destinadas a instituir ou a reforçar programas de informação para
sensibilizar o público para o fato de os atos enunciados no Artigo 6 do presente Protocolo constituírem
uma atividade criminosa freqüentemente perpetrada por grupos criminosos organizados com fins
lucrativos e que apresentam grande risco para os migrantes em questão.
2. Em conformidade com o disposto no Artigo 31 da Convenção, os Estados Partes cooperarão no
domínio da informação a fim de impedir que potenciais migrantes se tornem vítimas de grupos
criminosos organizados.
3. Cada Estado Parte promoverá ou reforçará, de forma apropriada, programas de desenvolvimento e
cooperação em âmbito nacional, regional e internacional, tendo em conta as realidades sócioeconômicas das migrações e prestando especial atenção a zonas econômica e socialmente
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desfavorecidas, de forma a combater as causas profundas do tráfico de migrantes, tais como a pobreza
e o subdesenvolvimento.
Artigo 16
Medidas de proteção e de assistência
1. Ao aplicar o presente Protocolo, cada Estado Parte adotará, em conformidade com as obrigações
que lhe incumbem nos termos do direito internacional, todas as medidas apropriadas, incluindo as
medidas legislativas que considere necessárias a fim de preservar e proteger os direitos das pessoas
que foram objeto dos atos estabelecidos no Artigo 6 do presente Protocolo, que lhes são reconhecidos
pelo direito internacional aplicável, especialmente o direito à vida e o direito a não ser submetido a
tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
2. Cada Estado Parte tomará as medidas apropriadas para conceder aos migrantes uma proteção
adequada contra a violência que lhes possa ser infligida tanto por pessoas como por grupos, pelo fato
de terem sido objeto dos atos enunciados no Artigo 6 do presente Protocolo.
3. Cada Estado Parte concederá uma assistência adequada aos migrantes, cuja vida ou segurança
tenham sido postas em perigo pelo fato de terem sido objeto dos atos estabelecidos no Artigo 6 do
presente Protocolo.
4. Ao aplicar as disposições do presente Artigo, os Estados Partes terão em conta as necessidades
específicas das mulheres e das crianças.
5. No caso de detenção de uma pessoa que foi objeto dos atos estabelecidos no Artigo 6 do presente
Protocolo, cada Estado Parte dará cumprimento às obrigações que lhe incumbam nos termos da
Convenção de Viena sobre as Relações Consulares, quando aplicável, incluindo a obrigação de
informar sem demora a pessoa em causa sobre as disposições relativas à notificação e comunicação
aos funcionários consulares.
Artigo 17
Acordos e ajustes
Os Estados Partes considerarão a possibilidade de celebrar acordos bilaterais ou regionais, ajustes
operacionais ou entendimentos com o objetivo de:
a) Estabelecer as medidas mais apropriadas e eficazes para prevenir e combater os atos enunciados no
Artigo 6 do presente Protocolo; ou
b) Desenvolver entre si as disposições constantes do presente Protocolo.
Artigo 18
Regresso de migrantes objeto do tráfico
1. Cada Estado Parte acorda em facilitar e aceitar, sem demora indevida ou injustificada, o regresso de
uma pessoa que tenha sido objeto dos atos estabelecido no Artigo 6 do presente Protocolo e que seja
seu nacional ou que tenha o direito de residência permanente no seu território no momento do regresso.
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de facilitar e aceitar, em conformidade com o seu
direito interno, o regresso de uma pessoa que tenha sido objeto de um ato estabelecido no Artigo 6 do
presente Protocolo e que tinha o direito de residência permanente no território do Estado Parte no
momento da sua entrada no Estado de acolhimento.
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3. A pedido do Estado Parte de acolhimento, um Estado Parte requerido verificará, sem demora
indevida ou injustificada, se uma pessoa que foi objeto dos atos enunciados no Artigo 6 do presente
Protocolo é nacional desse Estado Parte ou se tem o direito de residência permanente no seu território.
4. A fim de facilitar o regresso de uma pessoa que tenha sido objeto dos atos enunciados no Artigo 6
do presente Protocolo e não possui os documentos devidos, o Estado Parte do qual essa pessoa é
nacional ou no qual tem direito de residência permanente aceitará emitir, a pedido do Estado Parte de
acolhimento, os documentos de viagem ou qualquer outra autorização que considere necessária para
permitir à pessoa viajar e ser readmitida no seu território.
5. Cada Estado Parte envolvido no regresso de uma pessoa que tenha sido objeto dos atos enunciados
no Artigo 6 do presente Protocolo adotará todas as medidas apropriadas para organizar esse regresso
de forma ordenada e tendo devidamente em conta a segurança e a dignidade da pessoa.
6. Os Estados Partes podem cooperar com organizações internacionais competentes na execução do
presente Artigo.
7. O disposto no presente Artigo não prejudica qualquer direito reconhecido às pessoas, nos termos da
legislação do Estado Parte de acolhimento, que tenham sido objeto dos atos estabelecidos no Artigo 6
do presente Protocolo.
8. O presente Artigo não prejudica as obrigações decorrentes de qualquer outro tratado bilateral ou
multilateral aplicável ou qualquer outro acordo operacional que regule, no todo ou em parte, o regresso
das pessoas que tenham sido objeto dos atos estabelecidos no Artigo 6 do presente Protocolo.
Disposições finais
Artigo 19
Cláusula de Salvaguarda
1. Nenhuma disposição do presente Protocolo prejudicará outros direitos, obrigações e
responsabilidades dos Estados e dos particulares nos termos do direito internacional, incluindo o
direito internacional humanitário e o direito internacional relativo aos direitos humanos e, em
particular, quando aplicáveis, a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto do
Refugiado e ao princípio do non-refoulement neles enunciado.
2. As medidas constantes do presente Protocolo serão interpretadas e aplicadas de forma a que as
pessoas que tenham sido objeto dos atos enunciados no Artigo 6 do presente Protocolo não sejam
discriminadas. A interpretação e aplicação das referidas medidas serão efetuadas em conformidade
com os princípios da não discriminação internacionalmente reconhecidos.
Artigo 20
Resolução de controvérsias
1. Os Estados Partes envidarão esforços para resolver as controvérsias relativos à interpretação e à
aplicação do presente Protocolo por via negocial.
2. Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados Partes relativa à aplicação ou interpretação do presente
Protocolo que não possa ser resolvido pela via negocial dentro de um prazo razoável será submetido, a
pedido de um desses Estados Partes, a arbitragem. Se, no prazo de seis meses após a data do pedido de
arbitragem, esses Estados Partes não chegarem a um acordo sobre a organização da arbitragem, qualquer
desses Estados Partes poderá submeter o litígio ao Tribunal Internacional de Justiça, mediante
requerimento, em conformidade com o Estatuto do Tribunal.
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3. Cada Estado Parte pode, no momento da assinatura, da ratificação, da aceitação ou da aprovação do
presente Protocolo ou adesão ao mesmo, declarar que não se considera vinculado ao parágrafo 2 do presente
Artigo. Os outros Estados Partes não ficarão vinculados ao parágrafo 2 do presente Artigo em relação a
qualquer outro Estado Parte que tenha formulado essa reserva.
4. Qualquer Estado Parte que tenha formulado uma reserva nos termos do parágrafo 3 do presente Artigo
poderá, a qualquer momento, retirar essa reserva através de notificação ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.
Artigo 21
Assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão
1. O presente Protocolo será aberto à assinatura de todos os Estados de 12 a 15 de Dezembro de 2000 em
Palermo, Itália, e, posteriormente, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, até 12 de Dezembro de
2002.
2. O presente Protocolo será igualmente aberto à assinatura de organizações regionais de integração
econômica, desde que pelo menos um Estado membro dessa organização tenha assinado o presente
Protocolo em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo.
3. O presente Protocolo está sujeito a ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de ratificação,
aceitação ou aprovação serão depositados junto do Secretário-Geral das Nações Unidas. Uma organização
regional de integração econômica pode depositar o seu instrumento de ratificação, de aceitação ou de
aprovação se pelo menos um dos seus Estados membros o tiver feito. Nesse instrumento de ratificação, de
aceitação ou de aprovação essa organização declarará o âmbito da sua competência relativamente às
matérias reguladas pelo presente Protocolo. Informará igualmente o depositário de qualquer modificação
relevante no âmbito da sua competência.
4. O presente Protocolo está aberto à adesão de qualquer Estado ou de qualquer organização regional de
integração econômica da qual pelo menos um Estado membro seja Parte do presente Protocolo. Os
instrumentos de adesão serão depositados junto do Secretário-Geral das Nações Unidas. No momento da
sua adesão uma organização regional de integração econômica declarará o âmbito da sua competência
relativamente às questões reguladas pelo presente Protocolo. Informará igualmente o depositário de
qualquer modificação relevante do âmbito da sua competência.
Artigo 22
Entrada em vigor
1. O presente Protocolo entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à data do depósito do quadragésimo
instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão, mas não entrará em vigor antes da
entrada em vigor da Convenção. Para efeitos do presente parágrafo, nenhum instrumento depositado por
uma organização regional de integração econômica será somado aos que foram depositados pelos Estados
membros dessa organização.
2. Em relação a cada Estado ou organização regional de integração econômica que ratifique, aceite, aprove
ou adira ao presente Protocolo após o depósito do quadragésimo instrumento pertinente, o presente
Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia seguinte ao depósito desse instrumento por parte do referido
Estado ou organização ou na data de entrada em vigor do presente Protocolo, em conformidade com o
parágrafo 1 do presente Artigo, se esta for posterior.
Artigo 23
Emendas
1. Cinco anos após a entrada em vigor do presente Protocolo, um Estado Parte pode propor uma emenda e
depositar o texto junto do Secretário-Geral das Nações Unidas que, em seguida, comunicará a emenda
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proposta aos Estados Partes e à Conferência das Partes na Convenção, para analisar a proposta e tomar
uma decisão. Os Estados Partes no presente Protocolo, reunidos em Conferência das Partes, farão todos os
esforços para chegarem a um consenso sobre qualquer emenda. Se forem esgotados todos os esforços sem
que se tenha chegado a um acordo, será necessário, em último caso, para que a emenda seja adotada, uma
maioria de dois terços dos votos expressos dos Estados Partes no presente Protocolo presentes na
Conferência das Partes.
2. As organizações regionais de integração econômica, em matérias da sua competência, exercerão o seu
direito de voto nos termos do presente Artigo com um número de votos igual ao número dos seus Estados
membros que sejam Partes no presente Protocolo. Essas organizações não exercerão o seu direito de voto
se os seus Estados membros exercerem o seu e vice-versa.
3. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo estará sujeita a ratificação,
aceitação ou aprovação dos Estados Partes.
4. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Protocolo entrará em vigor em
relação a um Estado Parte noventa dias após a data do depósito do instrumento de ratificação, de aceitação
ou de aprovação da referida emenda junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.
5. A entrada em vigor de uma emenda vincula todos os Estados Partes que tenham manifestado seu
consentimento em vincular-se por essa emenda. Os outros Estados Partes permanecerão vinculados pelas
disposições do presente Protocolo bem como por qualquer emenda anterior que tenham ratificado, aceito
ou aprovado.
Artigo 24
Denúncia
1. Um Estado Parte pode denunciar o presente Protocolo mediante notificação por escrito dirigida ao
Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de recepção da
notificação pelo Secretário-Geral.
2. Uma organização regional de integração econômica deixará de ser Parte no presente Protocolo quando
todos os seus Estados membros o tiverem denunciado.
Artigo 25
Depositário e línguas
1. O Secretário-Geral das Nações Unidas é o depositário do presente Protocolo.
2. O original do presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo são
igualmente autênticos, será depositado junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos
governos, assinaram o presente Protocolo.
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DECRETO Nº 5.017, DE 12 DE MARÇO DE 2004
Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra
o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças.
PUBLICADO NO DOU Nº 50, de 15/03/2004, Seção 1, Página 10
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 231, de 29 de
maio de 2003, o texto do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto à Secretaria-Geral
da ONU em 29 de janeiro de 2004;
Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 29 de setembro de 2003, e entrou em
vigor para o Brasil em 28 de fevereiro de 2004;
DECRETA:
Art. 1º O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial
Mulheres e Crianças, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000, apenso por cópia ao
presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Protocolo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 12 de março de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Samuel Pinheiro Guimaraes Neto
PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME
ORGANIZADO TRANSNACIONAL RELATIVO À PREVENÇÃO, REPRESSÃO E
PUNIÇÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS, EM ESPECIAL MULHERES E CRIANÇAS
PREÂMBULO
Os Estados Partes deste Protocolo,
Declarando que uma ação eficaz para prevenir e combater o tráfico de pessoas, em especial mulheres
e crianças, exige por parte dos países de origem, de trânsito e de destino uma abordagem global e
internacional, que inclua medidas destinadas a prevenir esse tráfico, punir os traficantes e proteger as
vítimas desse tráfico, designadamente protegendo os seus direitos fundamentais, internacionalmente
reconhecidos,
728

Tendo em conta que, apesar da existência de uma variedade de instrumentos internacionais que contêm
normas e medidas práticas para combater a exploração de pessoas, especialmente mulheres e crianças,
não existe nenhum instrumento universal que trate de todos os aspectos relativos ao tráfico de pessoas,
Preocupados com o fato de na ausência desse instrumento, as pessoas vulneráveis ao tráfico não
estarem suficientemente protegidas,
Recordando a Resolução 53/111 da Assembléia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, na qual a
Assembléia decidiu criar um comitê intergovernamental especial, de composição aberta, para elaborar
uma convenção internacional global contra o crime organizado transnacional e examinar a
possibilidade de elaborar, designadamente, um instrumento internacional de luta contra o tráfico de
mulheres e de crianças.
Convencidos de que para prevenir e combater esse tipo de criminalidade será útil completar a
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional com um instrumento
internacional destinado a prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, em especial mulheres e
crianças,
Acordaram o seguinte:
I. Disposições gerais
Artigo 1
Relação com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
1. O presente Protocolo completa a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional e será interpretado em conjunto com a Convenção.
2. As disposições da Convenção aplicar-se-ão mutatis mutandis ao presente Protocolo, salvo se no
mesmo se dispuser o contrário.
3. As infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo serão
consideradas como infrações estabelecidas em conformidade com a Convenção.
Artigo 2
Objetivo
Os objetivos do presente Protocolo são os seguintes:
a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando uma atenção especial às mulheres e às crianças;
b) Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus direitos humanos; e
c) Promover a cooperação entre os Estados Partes de forma a atingir esses objetivos.
Artigo 3
Definições
Para efeitos do presente Protocolo:
a) A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento
ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou
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aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade
sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas
similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos;
b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração
descrito na alínea a) do presente Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer
um dos meios referidos na alínea a);
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para
fins de exploração serão considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum dos
meios referidos da alínea a) do presente Artigo;
d) O termo “criança” significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos.
Artigo 4
Âmbito de aplicação
O presente Protocolo aplicar-se-á, salvo disposição em contrário, à prevenção, investigação e repressão
das infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo, quando essas
infrações forem de natureza transnacional e envolverem grupo criminoso organizado, bem como à
proteção das vítimas dessas infrações.
Artigo 5
Criminalização
1. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e outras que considere necessárias de forma a
estabelecer como infrações penais os atos descritos no Artigo 3 do presente Protocolo, quando tenham
sido praticados intencionalmente.
2. Cada Estado Parte adotará igualmente as medidas legislativas e outras que considere necessárias
para estabelecer como infrações penais:
a) Sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, a tentativa de cometer uma
infração estabelecida em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo;
b) A participação como cúmplice numa infração estabelecida em conformidade com o parágrafo 1 do
presente Artigo; e
c) Organizar a prática de uma infração estabelecida em conformidade com o parágrafo 1 do presente
Artigo ou dar instruções a outras pessoas para que a pratiquem.
II. Proteção de vítimas de tráfico de pessoas
Artigo 6
Assistência e proteção às vítimas de tráfico de pessoas
1. Nos casos em que se considere apropriado e na medida em que seja permitido pelo seu direito
interno, cada Estado Parte protegerá a privacidade e a identidade das vítimas de tráfico de pessoas,
incluindo, entre outras (ou inter alia), a confidencialidade dos procedimentos judiciais relativos a esse
tráfico.
2. Cada Estado Parte assegurará que o seu sistema jurídico ou administrativo contenha medidas que
forneçam às vítimas de tráfico de pessoas, quando necessário:
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a) Informação sobre procedimentos judiciais e administrativos aplicáveis;
b) Assistência para permitir que as suas opiniões e preocupações sejam apresentadas e tomadas em
conta em fases adequadas do processo penal instaurado contra os autores das infrações, sem prejuízo
dos direitos da defesa.
3. Cada Estado Parte terá em consideração a aplicação de medidas que permitam a recuperação física,
psicológica e social das vítimas de tráfico de pessoas, incluindo, se for caso disso, em cooperação com
organizações não-governamentais, outras organizações competentes e outros elementos de sociedade
civil e, em especial, o fornecimento de:
a) Alojamento adequado;
b) Aconselhamento e informação, especialmente quanto aos direitos que a lei lhes reconhece, numa
língua que compreendam;
c) Assistência médica, psicológica e material; e
d) Oportunidades de emprego, educação e formação.
4. Cada Estado Parte terá em conta, ao aplicar as disposições do presente Artigo, a idade, o sexo e as
necessidades específicas das vítimas de tráfico de pessoas, designadamente as necessidades específicas
das crianças, incluindo o alojamento, a educação e cuidados adequados.
5. Cada Estado Parte envidará esforços para garantir a segurança física das vítimas de tráfico de
pessoas enquanto estas se encontrarem no seu território.
6. Cada Estado Parte assegurará que o seu sistema jurídico contenha medidas que ofereçam às vítimas
de tráfico de pessoas a possibilidade de obterem indenização pelos danos sofridos.
Artigo 7
Estatuto das vítimas de tráfico de pessoas nos Estados de acolhimento
1. Além de adotar as medidas em conformidade com o Artigo 6 do presente Protocolo, cada Estado
Parte considerará a possibilidade de adotar medidas legislativas ou outras medidas adequadas que
permitam às vítimas de tráfico de pessoas permanecerem no seu território a título temporário ou
permanente, se for caso disso.
2. Ao executar o disposto no parágrafo 1 do presente Artigo, cada Estado Parte terá devidamente em
conta fatores humanitários e pessoais.
Artigo 8
Repatriamento das vítimas de tráfico de pessoas
1. O Estado Parte do qual a vítima de tráfico de pessoas é nacional ou no qual a pessoa tinha direito de
residência permanente, no momento de entrada no território do Estado Parte de acolhimento, facilitará
e aceitará, sem demora indevida ou injustificada, o regresso dessa pessoa, tendo devidamente em conta
a segurança da mesma.
2. Quando um Estado Parte retornar uma vítima de tráfico de pessoas a um Estado Parte do qual essa
pessoa seja nacional ou no qual tinha direito de residência permanente no momento de entrada no
território do Estado Parte de acolhimento, esse regresso levará devidamente em conta a segurança da
pessoa bem como a situação de qualquer processo judicial relacionado ao fato de tal pessoa ser uma
vítima de tráfico, preferencialmente de forma voluntária.
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3. A pedido do Estado Parte de acolhimento, um Estado Parte requerido verificará, sem demora
indevida ou injustificada, se uma vítima de tráfico de pessoas é sua nacional ou se tinha direito de
residência permanente no seu território no momento de entrada no território do Estado Parte de
acolhimento.
4. De forma a facilitar o regresso de uma vítima de tráfico de pessoas que não possua os documentos
devidos, o Estado Parte do qual essa pessoa é nacional ou no qual tinha direito de residência
permanente no momento de entrada no território do Estado Parte de acolhimento aceitará emitir, a
pedido do Estado Parte de acolhimento, os documentos de viagem ou outro tipo de autorização
necessária que permita à pessoa viajar e ser readmitida no seu território.
5. O presente Artigo não prejudica os direitos reconhecidos às vítimas de tráfico de pessoas por força
de qualquer disposição do direito interno do Estado Parte de acolhimento.
6.O presente Artigo não prejudica qualquer acordo ou compromisso bilateral ou multilateral aplicável
que regule, no todo ou em parte, o regresso de vítimas de tráfico de pessoas.
III. Prevenção, cooperação e outras medidas
Artigo 9
Prevenção do tráfico de pessoas
1. Os Estados Partes estabelecerão políticas abrangentes, programas e outras medidas para:
a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas; e
b) Proteger as vítimas de tráfico de pessoas, especialmente as mulheres e as crianças, de nova
vitimação.
2. Os Estados Partes envidarão esforços para tomarem medidas tais como pesquisas, campanhas de
informação e de difusão através dos órgãos de comunicação, bem como iniciativas sociais e
econômicas de forma a prevenir e combater o tráfico de pessoas.
3. As políticas, programas e outras medidas estabelecidas em conformidade com o presente Artigo
incluirão, se necessário, a cooperação com organizações não-governamentais, outras organizações
relevantes e outros elementos da sociedade civil.
4. Os Estados Partes tomarão ou reforçarão as medidas, inclusive mediante a cooperação bilateral ou
multilateral, para reduzir os fatores como a pobreza, o subdesenvolvimento e a desigualdade de
oportunidades que tornam as pessoas, especialmente as mulheres e as crianças, vulneráveis ao tráfico.
5. Os Estados Partes adotarão ou reforçarão as medidas legislativas ou outras, tais como medidas
educacionais, sociais ou culturais, inclusive mediante a cooperação bilateral ou multilateral, a fim de
desencorajar a procura que fomenta todo o tipo de exploração de pessoas, especialmente de mulheres
e crianças, conducentes ao tráfico.
Artigo 10
Intercâmbio de informações e formação
1. As autoridades competentes para a aplicação da lei, os serviços de imigração ou outros serviços
competentes dos Estados Partes, cooperarão entre si, na medida do possível, mediante troca de
informações em conformidade com o respectivo direito interno, com vistas a determinar:
a) Se as pessoas que atravessam ou tentam atravessar uma fronteira internacional com documentos de
viagem pertencentes a terceiros ou sem documentos de viagem são autores ou vítimas de tráfico de
pessoas;
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b) Os tipos de documentos de viagem que as pessoas têm utilizado ou tentado utilizar para atravessar
uma fronteira internacional com o objetivo de tráfico de pessoas; e
c) Os meios e métodos utilizados por grupos criminosos organizados com o objetivo de tráfico de
pessoas, incluindo o recrutamento e o transporte de vítimas, os itinerários e as ligações entre as pessoas
e os grupos envolvidos no referido tráfico, bem como as medidas adequadas à sua detecção.
2. Os Estados Partes assegurarão ou reforçarão a formação dos agentes dos serviços competentes para
a aplicação da lei, dos serviços de imigração ou de outros serviços competentes na prevenção do tráfico
de pessoas. A formação deve incidir sobre os métodos utilizados na prevenção do referido tráfico, na
ação penal contra os traficantes e na proteção das vítimas, inclusive protegendo-as dos traficantes. A
formação deverá também ter em conta a necessidade de considerar os direitos humanos e os problemas
específicos das mulheres e das crianças bem como encorajar a cooperação com organizações nãogovernamentais, outras organizações relevantes e outros elementos da sociedade civil.
3. Um Estado Parte que receba informações respeitará qualquer pedido do Estado Parte que transmitiu
essas informações, no sentido de restringir sua utilização.
Artigo 11
Medidas nas fronteiras
1. Sem prejuízo dos compromissos internacionais relativos à livre circulação de pessoas, os Estados
Partes reforçarão, na medida do possível, os controles fronteiriços necessários para prevenir e detectar
o tráfico de pessoas.
2. Cada Estado Parte adotará medidas legislativas ou outras medidas apropriadas para prevenir, na
medida do possível, a utilização de meios de transporte explorados por transportadores comerciais na
prática de infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo.
3. Quando se considere apropriado, e sem prejuízo das convenções internacionais aplicáveis, tais
medidas incluirão o estabelecimento da obrigação para os transportadores comerciais, incluindo
qualquer empresa de transporte, proprietário ou operador de qualquer meio de transporte, de certificarse de que todos os passageiros sejam portadores dos documentos de viagem exigidos para a entrada
no Estado de acolhimento.
4. Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias, em conformidade com o seu direito interno, para
aplicar sanções em caso de descumprimento da obrigação constante do parágrafo 3 do presente Artigo.
5. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de tomar medidas que permitam, em conformidade
com o direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas na prática de
infrações estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo.
6. Sem prejuízo do disposto no Artigo 27 da Convenção, os Estados Partes procurarão intensificar a
cooperação entre os serviços de controle de fronteiras, mediante, entre outros, o estabelecimento e a
manutenção de canais de comunicação diretos.
Artigo 12
Segurança e controle dos documentos
Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias, de acordo com os meios disponíveis para:
a) Assegurar a qualidade dos documentos de viagem ou de identidade que emitir, para que não sejam
indevidamente utilizados nem facilmente falsificados ou modificados, reproduzidos ou emitidos de
forma ilícita; e
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b) Assegurar a integridade e a segurança dos documentos de viagem ou de identidade por si ou em seu
nome emitidos e impedir a sua criação, emissão e utilização ilícitas.
Artigo 13
Legitimidade e validade dos documentos
A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte verificará, em conformidade com o seu direito interno
e dentro de um prazo razoável, a legitimidade e validade dos documentos de viagem ou de identidade
emitidos ou supostamente emitidos em seu nome e de que se suspeita terem sido utilizados para o
tráfico de pessoas.
IV. Disposições finais
Artigo 14
Cláusula de salvaguarda
1. Nenhuma disposição do presente Protocolo prejudicará os direitos, obrigações e responsabilidades
dos Estados e das pessoas por força do direito internacional, incluindo o direito internacional
humanitário e o direito internacional relativo aos direitos humanos e, especificamente, na medida em
que sejam aplicáveis, a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados
e ao princípio do non-refoulement neles enunciado.
2. As medidas constantes do presente Protocolo serão interpretadas e aplicadas de forma a que as
pessoas que foram vítimas de tráfico não sejam discriminadas. A interpretação e aplicação das referidas
medidas estarão em conformidade com os princípios de não-discriminação internacionalmente
reconhecidos.
Artigo 15
Solução de controvérsias
1. Os Estados Partes envidarão esforços para resolver as controvérsias relativas à interpretação ou
aplicação do presente Protocolo por negociação direta.
2. As controvérsias entre dois ou mais Estados Partes com respeito à aplicação ou à interpretação do
presente Protocolo que não possam ser resolvidas por negociação, dentro de um prazo razoável, serão
submetidas, a pedido de um desses Estados Partes, a arbitragem. Se, no prazo de seis meses após a
data do pedido de arbitragem, esses Estados Partes não chegarem a um acordo sobre a organização da
arbitragem, qualquer desses Estados Partes poderá submeter o diferendo ao Tribunal Internacional de
Justiça mediante requerimento, em conformidade com o Estatuto do Tribunal.
3. Cada Estado Parte pode, no momento da assinatura, da ratificação, da aceitação ou da aprovação do
presente Protocolo ou da adesão ao mesmo, declarar que não se considera vinculado ao parágrafo 2 do
presente Artigo. Os demais Estados Partes não ficarão vinculados ao parágrafo 2 do presente Artigo
em relação a qualquer outro Estado Parte que tenha feito essa reserva.
4. Qualquer Estado Parte que tenha feito uma reserva em conformidade com o parágrafo 3 do presente
Artigo pode, a qualquer momento, retirar essa reserva através de notificação ao Secretário-Geral das
Nações Unidas.
Artigo 16
Assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão
1. O presente Protocolo será aberto à assinatura de todos os Estados de 12 a 15 de Dezembro de 2000
em Palermo, Itália, e, em seguida, na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque até 12
de Dezembro de 2002.
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2. O presente Protocolo será igualmente aberto à assinatura de organizações regionais de integração
econômica na condição de que pelo menos um Estado membro dessa organização tenha assinado o
presente Protocolo em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo.
3. O presente Protocolo está sujeito a ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de
ratificação, de aceitação ou de aprovação serão depositados junto ao Secretário-Geral da Organização
das Nações Unidas. Uma organização regional de integração econômica pode depositar o seu
instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação se pelo menos um dos seus Estados membros
o tiver feito. Nesse instrumento de ratificação, de aceitação e de aprovação essa organização declarará
o âmbito da sua competência relativamente às matérias reguladas pelo presente Protocolo. Informará
igualmente o depositário de qualquer modificação relevante do âmbito da sua competência.
4. O presente Protocolo está aberto à adesão de qualquer Estado ou de qualquer organização regional
de integração econômica da qual pelo menos um Estado membro seja Parte do presente Protocolo. Os
instrumentos de adesão serão depositados junto do Secretário-Geral das Nações Unidas. No momento
da sua adesão, uma organização regional de integração econômica declarará o âmbito da sua
competência relativamente às matérias reguladas pelo presente Protocolo. Informará igualmente o
depositário de qualquer modificação relevante do âmbito da sua competência.
Artigo 17
Entrada em vigor
1. O presente Protocolo entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à data do depósito do
quadragésimo instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão mas não antes da
entrada em vigor da Convenção. Para efeitos do presente número, nenhum instrumento depositado por
uma organização regional de integração econômica será somado aos instrumentos depositados por
Estados membros dessa organização.
2. Para cada Estado ou organização regional de integração econômica que ratifique, aceite, aprove ou
adira ao presente Protocolo após o depósito do quadragésimo instrumento pertinente, o presente
Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia seguinte à data de depósito desse instrumento por parte
do Estado ou organização ou na data de entrada em vigor do presente Protocolo, em conformidade
com o parágrafo 1 do presente Artigo, se esta for posterior.
Artigo 18
Emendas
1. Cinco anos após a entrada em vigor do presente Protocolo, um Estado Parte no Protocolo pode
propor emenda e depositar o texto junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, que em seguida
comunicará a proposta de emenda aos Estados Partes e à Conferência das Partes na Convenção para
analisar a proposta e tomar uma decisão. Os Estados Partes no presente Protocolo reunidos na
Conferência das Partes farão todos os esforços para chegar a um consenso sobre qualquer emenda. Se
todos os esforços para chegar a um consenso forem esgotados e não se chegar a um acordo, será
necessário, em último caso, para que a alteração seja aprovada, uma maioria de dois terços dos Estados
Partes no presente Protocolo, que estejam presentes e expressem o seu voto na Conferência das Partes.
2. As organizações regionais de integração econômica, em matérias da sua competência, exercerão o
seu direito de voto nos termos do presente Artigo com um número de votos igual ao número dos seus
Estados membros que sejam Partes no presente Protocolo. Essas organizações não exercerão seu
direito de voto se seus Estados membros exercerem o seu e vice-versa.
3. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo estará sujeita a
ratificação, aceitação ou aprovação dos Estados Partes.
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4. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Protocolo entrará em vigor
para um Estado Parte noventa dias após a data do depósito do instrumento de ratificação, de aceitação
ou de aprovação da referida emenda junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
5. A entrada em vigor de uma emenda vincula as Partes que manifestaram o seu consentimento em
obrigar-se por essa alteração. Os outros Estados Partes permanecerão vinculados pelas disposições do
presente Protocolo, bem como por qualquer alteração anterior que tenham ratificado, aceito ou
aprovado.
Artigo 19
Denúncia
1. Um Estado Parte pode denunciar o presente Protocolo mediante notificação por escrito dirigida ao
Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de recepção
da notificação pelo Secretário-Geral.
2. Uma organização regional de integração econômica deixará de ser Parte no presente Protocolo
quando todos os seus Estados membros o tiverem denunciado.
Artigo 20
Depositário e idiomas
1. O Secretário-Geral das Nações Unidas é o depositário do presente Protocolo.
2. O original do presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo
são igualmente autênticos, será depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados pelos seus
respectivos Governos, assinaram o presente Protocolo.
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ASSISTÊNCIA
EMERGENCIAL E
ACOLHIDA
HUMANITÁRIA

LEIS

LEI Nº 13.684, DE 21 DE JUNHO DE 2018
Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a
pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório
provocado por crise humanitária; e dá outras providências.
PUBLICADA NO DOU Nº 119, de 22/06/2018, Seção 1, Página 2
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas
em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.
Art. 2º As ações desenvolvidas no âmbito desta Lei observarão os acordos internacionais
concernentes à matéria, dos quais a República Federativa do Brasil seja parte, bem como os
dispositivos das Leis nº 9.474, de 22 de julho de 1997, e 13.445, de 24 de maio de 2017.
Art. 3º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - situação de vulnerabilidade: condição emergencial e urgente que evidencie a
fragilidade da pessoa no âmbito da proteção social, decorrente de fluxo migratório
desordenado provocado por crise humanitária;
II - proteção social: conjunto de políticas públicas estruturadas para prevenir e remediar
situações de vulnerabilidade social e de risco pessoal que impliquem violação dos
direitos humanos; e
III - crise humanitária: situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de
conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave
e generalizada violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário que
cause fluxo migratório desordenado em direção a região do território nacional.
Parágrafo único. A situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por
crise humanitária, no território nacional, será reconhecida por ato do Presidente da República.
Art. 4º As medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária têm o objetivo de
articular ações integradas a serem desempenhadas pelos governos federal, estaduais, distrital e
municipais, por meio de adesão a instrumento de cooperação federativa, no qual serão estabelecidas
as responsabilidades dos entes federativos envolvidos.
Art. 5º As medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária visam à ampliação
das políticas de:
I - proteção social;
II - atenção à saúde;
III - oferta de atividades educacionais;
IV - formação e qualificação profissional;
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V - garantia dos direitos humanos;
VI - proteção dos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das
pessoas com deficiência, da população indígena, das comunidades tradicionais
atingidas e de outros grupos sociais vulneráveis;
VII - oferta de infraestrutura e saneamento;
VIII - segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras;
IX - logística e distribuição de insumos; e
X - mobilidade, contemplados a distribuição e a interiorização no território nacional, o
repatriamento e o reassentamento das pessoas mencionadas no caput deste artigo.
§ 1º Caberá à Comissão Intergestores Tripartite de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990 , no tocante à ampliação das políticas de que trata o inciso II do caput deste artigo, pactuar as
diretrizes, o financiamento e as questões operacionais que envolvam a ampliação da demanda por
serviços de saúde, mediante proposta ao Ministério da Saúde de valores per capita em cada bloco de
financiamento do Sistema Único de Saúde compatíveis com as necessidades dos Estados e dos
Municípios receptores do fluxo migratório.
§ 2º Caberá à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade de que trata a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, no tocante à ampliação das políticas
de que trata o inciso III do caput deste artigo, revisar as ponderações aplicáveis entre diferentes etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, o limite proporcional de
apropriação de recursos pelas diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da
educação básica e a parcela da complementação da União a ser distribuída para os fundos por meio de
programas direcionados à melhoria da qualidade da educação básica, bem como respectivos critérios
de distribuição.
§ 3º No âmbito da administração pública federal, a promoção das políticas de que trata o caput
deste artigo ocorrerá de forma integrada entre os Ministérios competentes, que poderão valer-se, para
isso, da celebração de:
I - acordos de cooperação ou instrumentos congêneres com organismos internacionais;
e
II - acordos de cooperação, termos de fomento ou termos de colaboração com
organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades relevantes na defesa dos
direitos dos migrantes, em especial dos imigrantes e refugiados, observado o disposto
na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
§ 4º A implantação das medidas relacionadas à política de mobilidade de que trata o inciso X
do caput deste artigo observará a necessidade da anuência prévia das pessoas atingidas em estabelecerse em outro ponto do território nacional, retornar ao seu país de origem ou estabelecer-se em um
terceiro país, conforme o caso.
§ 5º (VETADO).
Art. 6º Fica instituído o Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a
pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise
humanitária, e sua composição, suas competências e seu funcionamento serão definidos em
regulamento.
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§ 1º Além das competências definidas em regulamento, caberá ao Comitê de que trata o caput
deste artigo:
I - estabelecer as diretrizes e as ações prioritárias da administração pública federal para
a execução das medidas de assistência emergencial;
II - representar a União na assinatura do instrumento de cooperação federativa de que
trata o art. 4º desta Lei, a ser firmado com os entes federativos que queiram aderir às
medidas de assistência emergencial previstas nesta Lei; e
III - promover e articular a participação das entidades e organizações da sociedade civil
na execução das medidas de assistência emergencial.
§ 2º Os órgãos e as entidades da administração pública federal obedecerão às diretrizes e
priorizarão as ações definidas pelo Comitê de que trata o caput deste artigo.
§ 3º O Estado ou o Município receptor de fluxo migratório poderá, quando for convidado,
enviar representante para participar, com direito a voz, das reuniões do Comitê de que trata o caput
deste artigo destinadas a discutir medidas de assistência emergencial a serem implementadas em seu
território.
§ 4º As organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades relevantes na defesa dos
direitos dos migrantes, em especial dos imigrantes e refugiados, poderão participar, com direito a voz,
das reuniões do Comitê de que trata o caput deste artigo.
Art. 7º Em razão do caráter emergencial das medidas de assistência de que trata esta Lei, os
órgãos do governo federal priorizarão os procedimentos e as formas de transferências de recursos e de
contratação mais céleres previstos em lei.
§ 1º As transferências de que trata o caput deste artigo serão realizadas para conta específica
do instrumento de cooperação firmado, e os recursos correspondentes somente poderão ser utilizados
para pagamento de despesas relacionadas às medidas de assistência emergencial previstas nesta Lei.
§ 2º As contratações a serem realizadas por Estados e Municípios receptores de fluxo
migratório poderão ocorrer de forma direta, nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
Art. 8º As ações realizadas em razão das medidas de assistência emergencial, enquanto durar
a situação que desencadeou a emergência, correrão à conta dos orçamentos dos órgãos e das entidades
participantes.
§ 1º A execução das ações previstas no caput deste artigo fica sujeita às disponibilidades
orçamentárias e financeiras anuais.
§ 2º Os créditos adicionais abertos em razão do disposto no § 1º deste artigo serão
exclusivamente destinados à execução das medidas de assistência emergencial e das ações descritas
no art. 5º desta Lei.
§ 3º Os recursos de que trata este artigo deverão ser aplicados prioritariamente nas ações e
serviços de saúde e segurança pública.
§ 4º Fica a União autorizada a aumentar o repasse de recursos para os fundos estaduais e
municipais de saúde, de educação e de assistência social dos entes afetados, na forma fixada pelo Poder
Executivo federal, após a aprovação do crédito orçamentário para essa finalidade.
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Art. 9º As informações relativas à execução de recursos destinados a medidas de assistência
emergencial previstas nesta Lei receberão ampla transparência, com obrigatoriedade de sua divulgação
em sítios oficiais da rede mundial de computadores.
Art. 10. Qualquer cidadão poderá representar aos órgãos de controle interno e externo e ao
Ministério Público contra irregularidades relacionadas a medidas de assistência emergencial previstas
nesta Lei.
Art. 11. A União poderá prestar cooperação humanitária, sob a coordenação do Ministério das
Relações Exteriores, a fim de apoiar países ou populações que se encontrem em estado de conflito
armado, de desastre natural, de calamidade pública, de insegurança alimentar e nutricional ou em outra
situação de emergência ou de vulnerabilidade, inclusive grave ameaça à vida, à saúde e aos direitos
humanos ou humanitários de sua população.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a prestação de cooperação humanitária,
inclusive a participação dos órgãos da administração pública federal em suas ações.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
GILSON LIBÓRIO DE OLIVEIRA MENDES
JOAQUIM SILVA E LUNA
GUSTAVO DO VALE ROCHA
ELISEU PADILHA
SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN
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DECRETOS

DECRETO Nº 9.285, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018
Reconhece a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório
provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela
PUBLICADO NO DOU Nº 32, de 16/02/2018, Seção 1, Página 3
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
IV, e tendo em vista o disposto nos art. 1º, caput, inciso III, art. 3º, caput, inciso IV, e art. 4º, caput,
inciso II, da Constituição, e no art. 2º, parágrafo único, da Medida Provisória nº 820, de 15 de fevereiro
de 2018,
Considerando a crise política, institucional e socioeconômica observada na República Bolivariana da
Venezuela ao longo dos últimos anos;
Considerando a declaração firmada na 50ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados
Associados, ocorrida em Mendoza, Argentina, em 21 de julho de 2017, que reconheceu a ruptura na
ordem democrática daquele país;
Considerando o aumento populacional temporário, desordenado e imprevisível observado no Estado
de Roraima em decorrência do fluxo migratório de pessoas advindas da República Bolivariana da
Venezuela nos últimos meses;
Considerando o impacto desse fluxo migratório na prestação de serviços públicos de saúde,
saneamento básico, segurança pública, entre outros; e
Considerando a necessidade de acolhimento humanitário no território nacional dessas pessoas
advindas da República Bolivariana da Venezuela,
DECRETA:
Art. 1º Fica reconhecida a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório para o
Estado de Roraima, provocado pela crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
TORQUATO JARDIM
RAUL JUNGMANN
ELISEU PADILHA
SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN

744

DECRETO Nº 9.970, DE 14 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre o Comitê Federal de Assistência Emergencial.
PUBLICADO NO DOU Nº 157, de 15/08/2019, Seção 1, Página 1
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Comitê Federal de Assistência Emergencial para
acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por
crise humanitária.
Art. 2º O Comitê Federal de Assistência Emergencial é órgão deliberativo, instituído pelo art.
6º da Lei nº 13.684, de 21 junho de 2018, ao qual compete:
I - articular ações, projetos e atividades desenvolvidos com apoio dos Governos federal,
estadual, distrital e municipal no âmbito da assistência emergencial;
II - estabelecer as diretrizes e as ações prioritárias do Governo federal para a
implementação da assistência emergencial;
III - supervisionar o planejamento e a execução de ações conjuntas de órgãos que atuem
na execução das medidas estabelecidas pelo Comitê;
IV - propor, aos órgãos competentes, medidas para assegurar os recursos necessários à
implementação das ações, dos projetos e das atividades de assistência emergencial;
V - firmar parcerias com:
a) órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
b) entes federativos;
c) organizações da sociedade civil;
d) entidades privadas;
e) especialistas; e
f) organismos internacionais;
VI - acompanhar e avaliar a execução da assistência emergencial e adotar medidas para
a mitigação de riscos; e
VII - elaborar relatório semestral de suas atividades, com a avaliação da execução e dos
resultados das políticas.
§ 1º Compete, ainda, ao Comitê Federal de Assistência Emergencial indicar Coordenador
Operacional para atuar em área afetada por fluxo migratório provocado por crise humanitária.
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§ 2º Incumbe ao Coordenador Operacional de que trata o § 1º:
I - executar as ações e os projetos estabelecidos pelo Comitê Federal de Assistência
Emergencial para o apoio e o acolhimento das pessoas em situação de vulnerabilidade
decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária;
II - elaborar plano operacional para a área afetada e coordenar a sua execução, em
conformidade com as diretrizes e as ações prioritárias estabelecidas pelo Comitê
Federal de Assistência Emergencial;
III - coordenar e ser responsável pela logística e pela distribuição de insumos; e
IV - informar o Comitê Federal de Assistência Emergencial, por meio de relatórios
periódicos, sobre as situações ocorridas na área afetada.
§ 3º Os relatórios semestrais a que se refere o inciso VII do caput serão publicados em sítio
eletrônico do Governo federal no prazo de até sessenta dias, contado do encerramento do semestre ao
qual se refere o relatório.
Art. 3º O Comitê Federal de Assistência Emergencial é composto pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá;
II - Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;
III - Ministro de Estado da Defesa;
IV - Ministro de Estado das Relações Exteriores;
V - Ministro de Estado da Economia;
VI - Ministro de Estado da Educação;
VII - Ministro de Estado da Cidadania;
VIII - Ministro de Estado da Saúde;
IX - Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional;
X - Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e
XI - Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República.
§ 1º Os membros titulares indicarão dois suplentes, ocupantes de cargo em comissão ou função
de confiança de nível equivalente ou superior ao nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, ou no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, por oficiais-generais que
ocupem cargo equivalente, que serão designados pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 2º O Comitê Federal de Assistência Emergencial poderá convidar representantes de órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de organizações da sociedade
civil, de organismos internacionais e de entidades privadas para colaborar com as suas atividades.
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Art. 4º O Comitê Federal de Assistência Emergencial se reunirá, em caráter ordinário,
bimestralmente e, em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu Presidente.
§ 1º O Comitê Federal de Assistência Emergencial deliberará por meio de resoluções.
§ 2º O quórum de aprovação do Comitê Federal de Assistência Emergencial é de maioria
simples.
§ 3º Além do voto ordinário, o Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial terá
o voto de qualidade em caso de empate.
Art. 5º O Comitê Federal de Assistência Emergencial poderá criar sala de situação, a ser
mantida na cidade de Brasília, Distrito Federal, para monitoramento permanente de situação de
emergência.
§ 1º A sala de situação expedirá relatórios com periodicidade a ser definida pelo Comitê Federal
de Assistência Emergencial.
§ 2º A composição da sala de situação será definida de acordo com as ações propostas pelo
Comitê Federal de Assistência Emergencial.
Art. 6º O Comitê Federal de Assistência Emergencial contará com os seguintes Subcomitês
Federais:
I - Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes;
II - Subcomitê Federal para Acolhimento aos Imigrantes em Situação de
Vulnerabilidade;
III - Subcomitê Federal para Interiorização; e
IV - Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes.
§ 1º O Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes é composto
por representes dos seguintes órgãos:
I - um do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o coordenará;
II - um do Ministério da Defesa;
III - um do Ministério das Relações Exteriores;
IV - um do Ministério da Economia;
V - um do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
VI - um do Ministério da Cidadania;
VII - um do Ministério da Saúde;
VIII - um do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e
IX - um do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
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§ 2º O Subcomitê Federal para Acolhimento aos Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade é
composto por representes dos seguintes órgãos:
I - um do Ministério da Cidadania, que o coordenará;
II - um do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
III - um do Ministério da Defesa;
IV - um do Ministério da Educação;
V - um do Ministério da Saúde; e
VI - um do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos.
§ 3º O Subcomitê Federal para Interiorização é composto por representes dos seguintes órgãos:
I - um do Ministério da Cidadania, que o coordenará;
II - um do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
III - um do Ministério da Defesa;
IV - um do Ministério das Relações Exteriores;
V - um do Ministério da Economia;
VI - um do Ministério da Saúde; e
VII - um do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
§ 4º O Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes é composto por representes dos
seguintes órgãos:
I - um do Ministério da Saúde, que o coordenará; e
II - um do Ministério da Defesa.
§ 5º Cada membro dos Subcomitês Federais a que se referem os § 1º ao § 4º terá um suplente,
que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos.
§ 6º Os membros dos Subcomitês Federais a que se referem os § 1º ao § 4º serão indicados
pelos titulares dos órgãos que representam e designados pelo Presidente do Comitê Federal de
Assistência Emergencial.
§ 7º Em suas ausências e seus impedimentos, o Coordenador do Subcomitê Federal para
Interiorização será substituído pelo membro titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 8º O Comitê Federal de Assistência Emergencial editará ato para dispor sobre os objetivos
específicos e o funcionamento dos seus Subcomitês.
Art. 7º Os membros do Comitê Federal de Assistência Emergencial e dos Subcomitês Federais
que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente ou por meio de videoconferência,
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a critério de seu Presidente, e os membros que se encontrarem em outros entes federativos participarão
da reunião por meio de videoconferência ou por outros meios telemáticos.
Art. 8º A Secretaria-Executiva do Comitê Federal de Assistência Emergencial será exercida
pela Casa Civil da Presidência da República.
Art. 9º A participação no Comitê Federal de Assistência Emergencial e nos Subcomitês
Federais será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 10. Fica revogado o Decreto nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
ONYX LORENZONI
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RESOLUÇÕES DO COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA
EMERGENCIAL

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Institui o Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima.
PUBLICADA NO DOU Nº 59, de 27/03/2018, Seção 1, Página 3
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Medida Provisória nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto
nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima.
Art. 2º O Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se encontram no Estado
de Roraima será composto por um representante, titular e suplente, dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Justiça, que o coordenará;
II - Ministério do Trabalho;
III - Ministério do Desenvolvimento Social;
IV - Ministério da Saúde;
V - Ministério dos Direitos Humanos; e
VI - Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
§ 1º O Subcomitê Federal poderá convidar para participar de suas reuniões representantes:
I - de outros órgãos do Governo federal;
II - dos Poderes Públicos;
III - dos entes federativos;
IV - da Defensoria Pública da União e das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito
Federal;
V - do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal; e
VI - da sociedade civil e do setor privado.
§ 2º Os representantes a que se refere o § 1º não terão direito a voto nas reuniões do Subcomitê
Federal.
Art. 3º Ao Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se encontram no Estado
de Roraima compete:
I - estabelecer diretrizes e procedimentos para a interiorização dos imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima;
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II - apoiar a Organização das Nações Unidas na elaboração, na manutenção e na
atualização de cadastro dos imigrantes;
III - articular com as unidades federativas a disponibilização de vagas de acolhimento
provisório, mediante integração da rede de políticas públicas estaduais e locais;
IV - manter cadastro atualizado de vagas de abrigamento no País;
V - selecionar os imigrantes a serem interiorizados;
VI - elaborar e emitir orientações relativas à interiorização;
VII - realizar o acompanhamento dos imigrantes interiorizados;
VIII - elaborar estratégias de inserção social nos Municípios de destino dos imigrantes;
IX - articular oferta de qualificação profissional dos imigrantes interiorizados; e
X - articular o atendimento de saúde dos imigrantes para interiorização.
§ 1º O Subcomitê Federal exercerá outras competências que lhe forem atribuídas pelo Comitê
Federal de Assistência Emergencial.
§ 2º O Subcomitê Federal poderá contar com o apoio de organismos da Organização das Nações
Unidas, da sociedade civil e do setor privado para realizar as ações de sua competência.
Art. 4º O Subcomitê Federal apresentará, mensalmente, relatório de suas atividades ao Comitê
Federal de Assistência Emergencial.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ELISEU LEMOS PADILHA
Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial
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RESOLUÇÃO Nº 2, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Institui o Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima. (Alterada pela Resolução nº 5, de 8
de outubro de 2018)
PUBLICADA NO DOU Nº 61, de 29/03/2018, Seção 1, Página 1
RETIFICAÇÃO
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Medida Provisória nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto
nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima.
Art. 2º O Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se encontram no Estado
de Roraima será composto por um representante, titular e suplente, dos seguintes órgãos: (Alterado
pela Resolução nº 5, de 8 de outubro de 2018)
I - Ministério do Desenvolvimento Social, que o coordenará;
II - Ministério da Justiça, que coordenará o Subcomitê Federal nas ausências e nos
impedimentos do representante a que se refere o inciso I;
III - Ministério das Relações Exteriores;
IV - Ministério do Trabalho;
V - Ministério da Saúde;
VI - Ministério dos Direitos Humanos;
VII - Ministério da Segurança Pública; e (Inciso acrescido pela Resolução nº 5, de 8 de
outubro de 2018)
VII - Ministério da Defesa. (Inciso acrescido pela Resolução nº 5, de 8 de outubro de
2018)
§ 1º O Subcomitê Federal poderá convidar para participar de suas reuniões representantes:
I - de outros órgãos do Governo federal;
II - dos Poderes Públicos;
III - dos entes federativos;
IV - da Defensoria Pública da União e das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito
Federal;
V - do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal; e
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VI - da sociedade civil e do setor privado.
§ 2º Os representantes a que se refere o § 1º não terão direito a voto nas reuniões do Subcomitê
Federal.
Art. 3º Ao Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se encontram no Estado
de Roraima compete:
I - estabelecer diretrizes e procedimentos para a interiorização dos imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima;
II - apoiar a Organização das Nações Unidas na elaboração, na manutenção e na
atualização de cadastro dos imigrantes.
III - articular com as unidades federativas a disponibilização de vagas de acolhimento
provisório, mediante integração da rede de políticas públicas estaduais e locais;
IV - manter cadastro atualizado de vagas de abrigamento no País;
V - selecionar os imigrantes a serem interiorizados;
VI - elaborar e emitir orientações relativas à interiorização;
VII - realizar o acompanhamento dos imigrantes interiorizados;
VIII - elaborar estratégias de inserção social nos Municípios de destino dos imigrantes;
IX - articular oferta de qualificação profissional dos imigrantes interiorizados; e
X - articular o atendimento de saúde dos imigrantes para interiorização.
§ 1º O Subcomitê Federal exercerá outras competências que lhe forem atribuídas pelo Comitê
Federal de Assistência Emergencial.
§ 2º O Subcomitê Federal poderá contar com o apoio de organismos da Organização das Nações
Unidas, da sociedade civil e do setor privado para realizar as ações de sua competência.
Art. 4º O Subcomitê Federal apresentará, mensalmente, relatório de suas atividades ao Comitê
Federal de Assistência Emergencial.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ELISEU LEMOS PADILHA
Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial
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RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2 DE MAIO DE 2018
Institui o Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos
Imigrantes que se Encontram no Estado de Roraima, em decorrência de
fluxo migratório provocado por crise humanitária na República
Bolivariana da Venezuela.
PUBLICADA NO DOU Nº 84, de 03/05/2018, Seção 1, Página 1
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Medida Provisória nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto
nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos
Imigrantes que se Encontram no Estado de Roraima, em decorrência de fluxo migratório provocado
por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela.
Art. 2º O Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes que se
Encontram no Estado de Roraima será composto por um representante titular e um suplente dos
seguintes órgãos:
I - Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que o coordenará;
II - Ministério da Justiça;
III - Ministério da Defesa;
IV - Ministério das Relações Exteriores;
V - Ministério da Fazenda;
VI - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
VII - Ministério do Desenvolvimento Social;
VIII - Ministério da Saúde;
IX - Ministério de Direitos Humanos; e
X - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
§ 1º Para a composição do Subcomitê a que se refere o caput recomenda-se:
I - indicação de representante da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal do
Ministério Extraordinário da Segurança Pública;
II - indicação de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda;
III - indicação de representante da Vigilância Agropecuária Internacional - Vigiagro do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - indicação de representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa
do Ministério da Saúde; e
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V - indicação de representante da Agência Brasileira de Inteligência - Abin do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República.
§ 2º Os membros titulares e suplentes de que trata o caput serão indicados pelo Ministro de
Estado dos órgãos representados no prazo de dois dias úteis, contado da data de publicação desta
Resolução, e designados em ato do Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial.
§ 3º O Subcomitê a que se refere o caput poderá convidar para participar de suas reuniões, sem
direito a voto, representantes:
I - dos órgãos do Governo federal;
II - dos Poderes Públicos;
III - dos entes federativos;
IV - da Defensoria Pública da União e das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito
Federal;
V - do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal; e
VI - de organismos internacionais, da sociedade civil e do setor privado.
Art. 3º Compete ao Subcomitê Federal para Recepção e Triagem dos Imigrantes que se
Encontram no Estado de Roraima:
I - estabelecer diretrizes, fluxos e procedimentos para a organização da fronteira
brasileira no Estado de Roraima;
II - apoiar a elaboração, a manutenção e a atualização do cadastro dos imigrantes que
se encontram no Estado de Roraima;
III - organizar e promover a regularização migratória dos imigrantes na fronteira
brasileira no Estado de Roraima;
IV - organizar e fomentar a vigilância sanitária na fronteira brasileira no Estado de
Roraima;
V - organizar e promover a imunização dos imigrantes na fronteira brasileira no Estado
de Roraima, se necessário;
VI - organizar a acolhida humanitária dos imigrantes que se encontram no Estado de
Roraima e o encaminhamento para os abrigos, se necessário;
VII - organizar e fomentar a administração, a fiscalização e o controle aduaneiro na
fronteira brasileira no Estado de Roraima; e
VIII - planejar, implementar e monitorar estratégias para agilizar e organizar o
atendimento dos imigrantes nos serviços disponíveis nos postos de identificação e de
triagem na fronteira brasileira no Estado de Roraima.
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§ 1º O Subcomitê a que se refere o caput exercerá outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial.
§ 2º O Subcomitê a que se refere o caput poderá contar com o apoio de organismos
internacionais, da Organização das Nações Unidas, da sociedade civil e do setor privado para proceder
com as ações de sua competência.
Art. 4º O Subcomitê Federal para Recepção e Triagem dos Imigrantes que se Encontram no
Estado de Roraima apresentará, quando solicitado, relatório de suas atividades ao Comitê Federal de
Assistência Emergencial.
Art. 5º O coordenador terá a competência para assinatura dos atos praticados no âmbito do
Subcomitê Federal para Recepção e Triagem dos Imigrantes que se Encontram no Estado de Roraima.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ELISEU LEMOS PADILHA
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE MAIO DE 2018
Institui o Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes que se
Encontram no Estado de Roraima, em decorrência de fluxo migratório
provocado por crise humanitária na República Bolivariana da
Venezuela.
PUBLICADA NO DOU Nº 84, de 03/05/2018, Seção 1, Página 2
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Medida Provisória nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto
nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes que se
Encontram no Estado de Roraima, em decorrência de fluxo migratório provocado por crise humanitária
na Venezuela.
Art. 2º O Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes que se Encontram no Estado
de Roraima será composto por um representante titular e um suplente dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Saúde, que o coordenará; e
II - Ministério da Defesa.
§ 1º Os membros titulares e suplentes de que trata o caput serão indicados pelo Ministro de
Estado dos órgãos representados no prazo de dois dias úteis, contado da data de publicação desta
Resolução, e designados em ato do Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial.
§ 2º No caso do Ministério da Saúde, o titular e o suplente serão servidores da Secretaria de
Atenção à Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde ou da Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa.
§ 3º O Subcomitê a que se refere o caput poderá convidar para participar de suas reuniões, sem
direito a voto, representantes:
I - dos órgãos do Governo federal;
II - dos Poderes Públicos;
III - dos entes federativos;
IV - da Defensoria Pública da União e das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito
Federal;
V - do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal; e VI - de organismos internacionais, da sociedade civil e do setor privado.
Art. 3º Compete ao Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes que se Encontram
no Estado de Roraima:
I - coordenar as ações para o controle de surtos e epidemias;
II - implantar e implementar ações no posto de atendimento avançado e no hospital de
campanha, se necessário;
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III - coordenar as ações federais integradas para saúde planejadas e em execução no
Estado de Roraima;
IV - articular com os entes federativos locais para garantir a resposta adequada para o
cuidado em saúde;
V - coordenar e orientar a prestação de cuidados em saúde aos imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima;
VI - promover a integração com os gestores e os técnicos da rede de saúde local para
atenção aos imigrantes que se encontram no Estado de Roraima;
VII - estabelecer diretrizes, fluxos e procedimentos clínicos aos imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima;
VIII - organizar e manter o cadastro atualizado de vacinação de imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima;
IX - orientar e encaminhar os imigrantes que se encontram no Estado de Roraima aos
programas preventivos de promoção da saúde; e
X - garantir a oferta de vacinas para imunização de imigrantes que se encontram no
Estado de Roraima, em especial a tríplice bacteriana e a tríplice viral.
§ 1º O Subcomitê a que se refere o caput exercerá outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial.
§ 2º O Subcomitê a que se refere o caput poderá contar com o apoio de organismos
internacionais, da Organização das Nações Unidas, da sociedade civil e do setor privado para proceder
com as ações de sua competência.
Art. 4º O Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes que se Encontram no Estado
de Roraima apresentará, quando solicitado, relatório de suas atividades ao Comitê Federal de
Assistência Emergencial.
Art. 5º O coordenador terá a competência para assinatura dos atos praticados no âmbito do
Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes que se Encontram no Estado de Roraima.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ELISEU LEMOS PADILHA
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO Nº 5, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018

Altera a Resolução nº 2, de 26 de março de 2018, que institui o
Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes que se
encontram no Estado de Roraima.
PUBLICADA NO DOU Nº 195, de 09/10/2018, Seção 1, Página 4
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.286, de
15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º A Resolução nº 2, de 26 de março de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º......................................................................................................
...................................................................................................................
VI - Ministério dos Direitos Humanos;
VII - Ministério da Segurança Pública; e
VIII - Ministério da Defesa.
........................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ELISEU LEMOS PADILHA
Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial
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RESOLUÇÃO Nº 6, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Institui o Subcomitê para Acolhimento dos Imigrantes em Situação de
Vulnerabilidade Provenientes da Venezuela.
PUBLICADA NO DOU Nº 250, de 31/12/2018, Seção 1, Página 4
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.286, de
15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Subcomitê para Acolhimento dos Imigrantes em Situação de
Vulnerabilidade Provenientes da Venezuela.
Art. 2º O Subcomitê para Acolhimento dos Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade
Provenientes da Venezuela será composto por um representante titular e um suplente dos seguintes
órgãos:
I - Ministério do Desenvolvimento Social, que o coordenará;
II - Ministério da Justiça;
III - Ministério da Defesa;
IV - Ministério da Educação;
V - Ministério da Saúde; e
VI - Ministério dos Direitos Humanos.
§ 1º Os membros titulares e suplentes de que trata o caput serão indicados pelo Ministro de
Estado dos órgãos representados no prazo de dois dias úteis, contado da data de publicação desta
Resolução, e designados em ato do Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial.
§ 2º O Subcomitê para Acolhimento dos Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade
Provenientes da Venezuela poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito a voto,
representantes:
I - de outros órgãos do Governo federal;
II - dos Poderes Públicos;
III - dos entes federativos;
IV - da Defensoria Pública da União e das Defensorias Públicas estaduais e distrital;
V - do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos estaduais e do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios; e
VI - de organismos internacionais, da sociedade civil e do setor privado.
Art. 3º Ao Subcomitê para Acolhimento dos Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade
Provenientes da Venezuela compete:
I - organizar a gestão dos serviços de acolhimento em abrigos e centros transitórios sob
competência do Governo federal no Estado de Roraima e em outros entes federativos,
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com o estabelecimento de regras e parâmetros a serem seguidos pelos gestores dos
abrigos e pela população abrigada;
II - atualizar o cadastro dos imigrantes provenientes da Venezuela abrigados no País;
III - garantir a oferta de atendimento em saúde para os imigrantes provenientes da
Venezuela abrigados no País, em cooperação com o Subcomitê Federal para Ações de
Saúde aos Imigrantes que se Encontram no Estado de Roraima;
IV - garantir a inserção dos adultos e das crianças imigrantes provenientes da Venezuela
abrigados na rede de ensino local;
V - organizar a prestação de serviços humanitários nos abrigos por organizações
parceiras; e
VI - executar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Comitê Federal de
Assistência Emergencial.
Parágrafo único. O Subcomitê para Acolhimento dos Imigrantes em Situação de
Vulnerabilidade Provenientes da Venezuela poderá contar com o apoio da Organização das Nações
Unidas e de organismos da sociedade civil e do setor privado para realizar as ações de sua competência.
Art. 4º O Subcomitê para Acolhimento dos Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade
Provenientes da Venezuela apresentará relatório de suas atividades ao Comitê Federal de Assistência
Emergencial, quando solicitado.
Art. 5º O Coordenador editará os atos necessários à execução das atividades do Subcomitê
para Acolhimento dos Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade Provenientes da Venezuela.
Art. 6º A composição e a coordenação do Subcomitê para Acolhimento dos Imigrantes em
Situação de Vulnerabilidade Provenientes da Venezuela poderão ser alteradas pelo Presidente do
Comitê Federal de Assistência Emergencial.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ELISEU LEMOS PADILHA
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO Nº 7, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Autoriza alterações na composição e na coordenação dos Subcomitês por
ato do Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial.
PUBLICADA NO DOU Nº 250, de 31/12/2018, Seção 1, Página 4
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.286, de
15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º A composição e a coordenação dos Subcomitês subordinados ao Comitê Federal de
Assistência Emergencial poderão ser alteradas pelo Presidente do Comitê.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ELISEU LEMOS PADILHA
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO Nº 8, DE 12 DE AGOSTO DE 2019
PUBLICADA NO DOU Nº 156, de 14/08/2019, Seção 2, Página 2
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso de suas atribuições
conferidas pelo art. 6º, § 1º, inciso I, da Lei 13.684, de 21 de junho de 2018, e pelo art. 8º, inciso III
do Decreto nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Indicar como Coordenador Operacional da Força Tarefa Logística Humanitária no
Município de Manaus, Estado do Amazonas, o General de Divisão EDUARDO PAZUELLO.
Art. 2º Caberá ao Coordenador Operacional, além das atribuições contidas no Decreto nº 9.286
de 15 de fevereiro de 2018:
I - estabelecer as coordenações necessárias com os órgãos federais, estaduais e
municipais no Estado do Amazonas para atendimento ao fluxo migratório provocado
por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela;
II - solicitar apoio logístico à Secretaria Executiva do Comitê Federal de Assistência
Emergencial para execução das ações pertinentes;
III - encaminhar à Secretaria Executiva do Comitê Federal de Assistência Emergencial
as necessidades de apoio para a execução das suas atribuições; e
IV - coordenar, dentro das atribuições recebidas do Comitê Federal de Assistência
Emergencial, o apoio a atividades de outros órgãos envolvidos.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.
ONYX DORNELLES LORENZONI
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO Nº 9, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019
Dispõe sobre os objetivos específicos e o funcionamento do Subcomitê
Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes; do
Subcomitê Federal para Acolhimento aos Imigrantes em Situação de
Vulnerabilidade; do Subcomitê Federal para Interiorização; e do
Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes.
PUBLICADA NO DOU Nº 213, de 04/11/2019, Seção 1, Página 7
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.970, de
14 de agosto de 2019, resolve:
para:

Art. 1º Ficam instituídos os objetivos específicos e o funcionamento dos Subcomitês Federais
I - Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes;
II - Acolhimento aos Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade;
III - Interiorização; e
IV - Ações de Saúde aos Imigrantes.

Parágrafo Único - Os objetivos específicos e o funcionamento a que se refere o caput estão
diretamente relacionados ao intenso fluxo migratório provocado por crise migratória.
Art. 2º Ao Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes compete:
I - organizar a fronteira brasileira que apresente intenso fluxo migratório;
II - apoiar a elaboração, a manutenção e a atualização do cadastro dos imigrantes que
adentram o território brasileiro em fronteira com intenso fluxo migratório;
III - organizar e promover a regularização migratória dos imigrantes na fronteira
brasileira com intenso fluxo migratório;
IV - orientar e fomentar a vigilância sanitária na fronteira brasileira com intenso fluxo
migratório;
V - organizar e promover a imunização dos imigrantes na fronteira brasileira com
intenso fluxo migratório, se necessário;
VI - organizar a acolhida humanitária dos imigrantes na fronteira brasileira com intenso
fluxo migratório e o encaminhamento para os abrigos, se necessário;
VII - orientar e fomentar a administração, a fiscalização e o controle aduaneiro na
fronteira brasileira com intenso fluxo migratório; e
VIII - planejar, implementar e monitorar estratégias para agilizar e organizar o
atendimento dos imigrantes nos serviços disponíveis nos postos de identificação e de
triagem na fronteira brasileira.
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Art. 3º Ao Subcomitê Federal para Acolhimento aos Imigrantes em Situação de
Vulnerabilidade compete:
I - estabelecer regras e parâmetros a serem seguidos pelos gestores dos abrigos e pela
população abrigada;
II - atualizar o cadastro dos imigrantes abrigados no País;
III - garantir a oferta de atendimento em saúde para os imigrantes abrigados no País,
em cooperação com o Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes;
IV - garantir a inserção dos adultos e das crianças imigrantes abrigados, na rede de
ensino local; e
V - organizar a prestação de serviços humanitários nos abrigos por organizações
parceiras.
Art. 4º Ao Subcomitê Federal para Interiorização compete:
I - estabelecer diretrizes e procedimentos para a interiorização dos imigrantes que se
encontram em fronteira com intenso fluxo migratório;
II - Apoiar a Organização das Nações Unidas na elaboração, na manutenção e na
atualização de cadastro dos imigrantes;
III - articular com as unidades federativas a disponibilização de vagas de acolhimento
provisório, mediante integração da rede de políticas públicas estaduais e locais;
IV - manter cadastro atualizado de vagas de abrigamento no País;
V - selecionar os imigrantes a serem interiorizados;
VI - elaborar e emitir orientações relativas à interiorização;
VII - realizar o acompanhamento dos imigrantes interiorizados;
VIII - elaborar estratégias de inserção social nos Municípios de destino dos imigrantes;
IX - articular oferta de qualificação profissional dos imigrantes interiorizados; e
X - articular o atendimento de saúde dos imigrantes para interiorização.
Art. 5º Ao Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes compete:
I - coordenar as ações para o controle de surtos e epidemias;
II - implantar e implementar ações no posto de atendimento avançado e no hospital de
campanha, se necessário;
III - coordenar as ações federais integradas para saúde planejadas e em execução na
fronteira brasileira com intenso fluxo migratório;
IV - articular com os entes federativos locais para garantir a resposta adequada para o
cuidado em saúde;
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V - coordenar e orientar a prestação de cuidados em saúde aos imigrantes que se
encontram na fronteira brasileira com intenso fluxo migratório;
VI - promover a integração com os gestores e os técnicos da rede de saúde local para
atenção aos imigrantes que se encontram na fronteira brasileira com intenso fluxo
migratório;
VII - estabelecer diretrizes, fluxos e procedimentos clínicos aos imigrantes que se
encontram na fronteira brasileira com intenso fluxo migratório;
VIII - organizar e manter o cadastro atualizado de vacinação de imigrantes que se
encontram na fronteira brasileira com intenso fluxo migratório;
IX - orientar e encaminhar os imigrantes que se encontram na fronteira brasileira com
intenso fluxo migratório aos programas preventivos de promoção da saúde; e
X - garantir a oferta de vacinas para imunização de imigrantes que se encontram na
fronteira brasileira com intenso fluxo migratório, em especial a tríplice bacteriana e a
tríplice viral.
Art. 6º Os Subcomitês Federais mencionados no art. 1º desta Resolução poderão convidar para
participar de suas reuniões, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de organismos internacionais, da sociedade civil e do
setor privado. Parágrafo único. Os Subcomitês Federais poderão contar com o apoio da Organização
das Nações Unidas, de organismos da sociedade civil e do setor privado para realizar as ações de sua
competência.
Art. 7º Os Subcomitês Federais realizarão reuniões ordinárias mensais e, em caráter
extraordinário, sempre que convocado pelo seu presidente.
Art. 8º Os Subcomitês Federais executarão outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Comitê Federal de Assistência Emergencial.
Art. 9º Os Subcomitês Federais deverão apresentar relatório de suas atividades ao Comitê
Federal de Assistência Emergencial, quando solicitado.
Art. 10. O coordenador de cada Subcomitê Federal terá competência para assinatura dos atos
necessários à execução de suas atividades.
Art. 11. Os membros dos Subcomitês Federais que se encontrarem no Distrito Federal se
reunirão presencialmente ou por meio de videoconferência, a critério de seus respectivos presidentes,
e os membros que se encontrarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de
videoconferência ou por outros meios telemáticos
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ONYX LORENZONI
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO Nº 10, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019
Institui o Sistema Acolhedor como cadastro oficial da Operação
Acolhida e base de dados oficial para interiorização nas modalidades
trabalho, reunificação familiar e reunião social.
PUBLICADA NO DOU Nº 213, de 04/11/2019, Seção 1, Página 8
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.970, de
20 de agosto de 2019, resolve:
Art. 1º Instituir o Sistema Acolhedor como cadastro oficial de imigrantes advindos do fluxo
migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela.
Art. 2º Reconhecer o Sistema Acolhedor como base de dados oficial para a estratégia de
interiorização nas modalidades trabalho, reunificação familiar e reunião social.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ONYX LORENZONI
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO Nº 11, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019
Indica o coordenador operacional para atuar no Estado de Roraima e no
Município de Manaus, em decorrência de fluxo migratório provocado
por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela.
PUBLICADA NO DOU Nº 213, de 04/11/2019, Seção 1, Página 8
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso de suas atribuições
conferidas pelo art. 6º da Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e pelo art. 2º do Decreto nº 9.970, de
14 de agosto de 2019, resolve:
Art. 1º Indicar como coordenador operacional para atuar no Estado de Roraima e no Município
de Manaus/AM, áreas afetadas por fluxo migratório provocado por crise humanitária, o General de
Divisão Antonio Manoel de Barros, a partir de 1º de novembro de 2019.
Art. 2º Caberá ao Coordenador Operacional, além das atribuições contidas no Decreto nº 9.970,
de 20 de agosto de 2019:
I - estabelecer as coordenações necessárias com os órgãos federais, estaduais e
municipais nos estados de Roraima e Amazonas para atendimento ao fluxo migratório
provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela;
II - solicitar apoio logístico à Secretaria Executiva do Comitê Federal de Assistência
Emergencial para execução das ações pertinentes;
III - encaminhar à Secretaria-Executiva do Comitê Federal de Assistência Emergencial
as necessidades de apoio para a execução das suas atribuições; e
IV - coordenar, dentro das atribuições recebidas do Comitê Federal de Assistência
Emergencial, o apoio a atividades de outros órgãos envolvidos.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ONYX LORENZONI
Presidente do Comitê
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RESOLUÇÃO Nº 12, DE 12 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a Secretaria-Executiva e as Assessorias de Comunicação e
da Gestão da Informação do Comitê Federal de Assistência Emergencial
(CFAE).
PUBLICADA NO DOU Nº 155, de 13/08/2020, Seção 1, Página 5
O COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, e, tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.970, de
14 de agosto de 2019, resolve:
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a Secretaria-Executiva do Comitê Federal de Assistência
Emergencial e institui as Assessorias de Comunicação e da Gestão da Informação do Comitê Federal
de Assistência Emergencial.
Art. 2º A Secretaria-Executiva do Comitê Federal de Assistência Emergencial será exercida
pela Casa Civil da Presidência da República, à qual compete:
I - assessorar o Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial na
coordenação das atividades e no cumprimento das competências previstas no Decreto
nº 9.970/2019;
II - desempenhar as atividades de secretaria e apoio administrativo para as reuniões do
Comitê Federal de Assistência Emergencial;
III - articular com os membros dos Subcomitês Federais, com o Coordenador
Operacional da Força Tarefa Logística Humanitária, com organismos internacionais e
com outras entidades públicas e privadas com vistas à execução das atividades do
Comitê Federal de Assistência Emergencial; e
IV - guardar e armazenar, preferencialmente em meio digital, os documentos do Comitê
Federal de Assistência Emergencial.
Art. 3º Compete à Assessoria de Comunicação do Comitê Federal de Assistência Emergencial,
observadas as competências da Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo
da Presidência da República:
I - prestar assessoramento ao Comitê Federal de Assistência Emergencial nas ações de
comunicação social;
II - coordenar as ações de comunicação social e sua divulgação quando relacionadas às
atividades do Comitê Federal de Assistência Emergencial, dos Subcomitês Federais e
do Coordenador Operacional da Força Tarefa Logística Humanitária;
III - fomentar a participação das instituições governamentais e não governamentais e
sociedade civil nas ações de comunicação que envolvam o acolhimento dos imigrantes
em contexto de intenso fluxo migratório;
IV - preparar e orientar o porta-voz do Comitê Federal de Assistência Emergencial para
conceder entrevistas a veículos de comunicação nacionais e internacionais;
V - produzir e distribuir material informativo sobre o acolhimento dos imigrantes em
contexto de intenso fluxo migratório para mídias locais e nacionais e canais digitais
oficiais e não oficiais; e
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VI - orientar as assessorias de comunicação de outros órgãos públicos envolvidas na
divulgação e compartilhamento de conteúdo relacionados ao fluxo migratório
provocado por crise humanitária.
órgãos:

Art. 4º A Assessoria de Comunicação será composta por um representante dos seguintes
I - Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará;
II - Ministério da Cidadania;
III - Ministério da Saúde; e
IV - Ministério da Defesa.

§ 1º Cada membro da Assessoria de Comunicação terá um suplente, que o substituirá em suas
ausências e seus impedimentos.
§ 2º Os membros titulares e suplentes de que trata o caput serão indicados pelo Ministro de
Estado dos órgãos representados no prazo de cinco dias uteis, contado da data de publicação desta
Resolução, e designados em ato do Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial.
Art. 5º Compete à Assessoria de Gestão da Informação do Comitê Federal de Assistência
Emergencial:
I - prestar assessoramento técnico na identificação, compreensão e especificação das
informações gerenciais necessárias para subsidiar as decisões do Comitê Federal de
Assistência Emergencial;
II - articular com os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, organismos
internacionais e entidades da sociedade civil, para identificação e acesso às fontes de
dados necessárias para produção de informações ao Comitê Federal de Assistência
Emergencial;
III - apoiar na definição e elaboração de protocolos técnicos e requisitos tecnológicos a
serem observados para fornecimento de dados e informações ao Comitê Federal de
Assistência Emergencial pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
organismos internacionais e entidades da sociedade civil; e
IV - apoiar iniciativas voltadas à disseminação de dados e informações entre o Comitê
Federal de Assistência Emergencial e os órgãos e entidades envolvidas com as
atividades de assistência emergencial em razão de fluxo migratório provocado por crise
humanitária.
órgãos:

Art. 6º A Assessoria de Gestão da Informação será composta por representantes dos seguintes
I - Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará;
II - Ministério da Cidadania;
III - Ministério da Saúde;
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IV - Ministério da Defesa;
VI - Ministério da Economia; e
V - Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 1º Cada membro da Assessoria de Gestão da Informação terá um suplente, que o substituirá
em suas ausências e seus impedimentos.
§ 2º Os membros titulares e suplentes de que trata o caput serão indicados pelo Ministro de
Estado dos órgãos representados no prazo de cinco dias uteis, contado da data de publicação desta
Resolução, e designados em ato do Presidente do Comitê Federal de Assistência Emergencial.
Art. 7º Os membros das Assessorias de Comunicação e da Gestão da Informação que se
encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente ou por meio de videoconferência, a
critério de seus respectivos coordenadores, e os membros que se encontrarem em outros entes
federativos participarão da reunião por meio de videoconferência ou por outros meios telemáticos.
Art. 8º As Assessorias de Comunicação e da Gestão da Informação do Comitê Federal de
Assistência Emergencial poderão convidar representantes de órgãos e entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios, de organizações da sociedade civil, de organismos internacionais
e de entidades privadas para colaborar com as suas atividades.
Art. 9º A participação nas Assessorias de Comunicação e da Gestão da Informação do Comitê
Federal de Assistência Emergencial será considerada serviço público relevante, não remunerada.
Art. 10. As reuniões das Assessorias de Comunicação e da Gestão da Informação serão
realizadas em caráter ordinário, bimestralmente e, em caráter extraordinário, sempre que convocado
pelos respectivos coordenadores.
Parágrafo Único. O quórum de reunião das Assessorias de Comunicação e da Gestão da
Informação é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de maioria simples.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2020.
WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Presidente do Comitê
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MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO À
PADEMIA (COVID-19)

LEIS

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019. (Alterada pelas Medidas Provisórias nos

926, de 20 de março de 2020, 927, de 22 de março de 2020 e 928, de 23 de
março de 2020)

PUBLICADA NO DOU Nº 27, de 07/02/2020, Seção 1, Página 1
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de
saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela
Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios
de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a
evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres,
animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a
evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.
Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário
Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao
disposto nesta Lei, no que couber.
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre
outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
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c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
aeroportos de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de
março de 2020)
b) locomoção interestadual e intermunicipal. (Incluído pela Medida Provisória
nº 926, de 20 de março de 2020)
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será
garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à
vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em
evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas
no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a
assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional,
constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o
período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o
descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I
e II do caput deste artigo; e
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II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da
Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 927, de 22 de março de 2020
§ 6º-A O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência para
a resolução dos casos nele omissos. (Incluído pela Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020)
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde;
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas
hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput
deste artigo.
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. (Incluído pela Medida Provisória nº 926,
de 20 de março de 2020)
§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e
atividades essenciais a que se referem o § 8º. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março
de 2020)
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução
de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas,
somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão
regulador ou o Poder concedente ou autorizador. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de
março de 2020)
§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de
serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer
espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20
de março de 2020)
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no
que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
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§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos
de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou
contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do
bem ou serviço a ser adquirido. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não
se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições
de uso e funcionamento do bem adquirido. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março
de 2020)
Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas
as condições de: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
20 de março de 2020)
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se
tratar de bens e serviços comuns. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão
do contrato. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de
março de 2020)
§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput
conterá: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
I - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de
2020)
II - fundamentação simplificada da contratação; (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 20 de março de 2020)
III - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 20 de março de 2020)
IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março
de 2020)
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V - critérios de medição e pagamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20
de março de 2020)
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 20 de março de 2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Medida Provisória
nº 926, de 20 de março de 2020)
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
VII - adequação orçamentária. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março
de 2020)
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
20 de março de 2020)
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a
contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela
variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a
autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais
requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 4º-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto
seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata
esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para
o número inteiro antecedente. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
§ 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput. (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 20 de março de 2020)
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Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão
ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos
da situação de emergência de saúde pública. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março
de 2020)
Art. 4º-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial
atualizado do contrato. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:
I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;
II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.
Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública
federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com
suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.
§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito
privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
§ 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados,
suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o
direito ao sigilo das informações pessoais.
Art. 6º-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos
e por item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4º, quando a
movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo: (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso
I do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso
II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993. (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 20 de março de 2020)
Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a
Lei nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública
de que trata esta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020)
§ 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou
nas entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena,
teletrabalho ou equivalentes e que, necessariamente, dependam de: (Incluído pela Medida Provisória
nº 928, de 23 de março de 2020)
I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou (Incluído pela
Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020)
II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de
enfrentamento da situação de emergência de que trata esta Lei. (Incluído pela Medida
Provisória nº 928, de 23 de março de 2020)
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§ 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no
§ 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de
reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020)
§ 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de
informação negados com fundamento no disposto no § 1º. (Incluído pela Medida Provisória nº 928,
de 23 de março de 2020)
§ 4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a
informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível
na internet. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020)
§ 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à
informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 23 de
março de 2020)
Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados
processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o
Decreto Legislativo nº 6, de 2020. (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020)
Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846,
de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos. (Incluído pela Medida Provisória nº
928, de 23 de março de 2020)
Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização
do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o
art. 4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020)
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
SÉRGIO MORO
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
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DECRETOS

DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os
serviços públicos e as atividades essenciais. (Alterado pelos Decretos nos

10.292, de 25 de março de 2020, 10.329, de 28 de abril de 2020, 10.342, de 7
de maio de 2020 e 10.344, de 11 de maio de 2020)

PUBLICADO NO DOU Nº 55-G, de 20/03/2020, Seção 1, Página 1
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
DECRETA:
Objeto
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os
serviços públicos e as atividades essenciais.
Âmbito de aplicação
Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual,
distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.
Serviços públicos e atividades essenciais
Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a
custódia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - trânsito e transporte interestadual e internacional de passageiros; (Redação dada
pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de call center;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água; (Revogado pelo Decreto nº 10.329,
de 28 de abril de 2020);
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; (Revogado pelo Decreto nº 10.329, de 28
de abril de 2020);
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X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídos: (Redação dada
pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
a) o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das
centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia; e
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
b) as respectivas obras de engenharia; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28
de abril de 2020)
XI - iluminação pública; (Revogado pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou
por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos,
bebidas e materiais de construção; (Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 28 de
abril de 2020)
XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos
tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico
brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle
ambiental e prevenção contra incêndios; (Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 28
de abril de 2020)
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional;
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292,
de 25 de março de 2020)
XXI - serviços postais;
XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral;
(Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados
(data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira federal; (Redação dada pelo Decreto nº
10.329, de 28 de abril de 2020)
XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da
infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos
Brasileiro; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020)
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XXVI - fiscalização ambiental;
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de
combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de
petróleo; (Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à
segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em
andamento e às urgentes;
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social,
compreendidas no art. 194 da Constituição; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de
25 de março de 2020)
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por
meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de
reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho
de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292,
de 25 de março de 2020)
XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; (Redação
dada pelo Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020)
XXXVI - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 25 de março
de 2020)
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas
com a pandemia de que trata este Decreto; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 25 de
março de 2020)
XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria
jurídicas exercidas pela advocacia pública da União, relacionadas à prestação regular e
tempestiva dos respectivos serviços públicos; (Redação dada pelo Decreto nº 10.329,
de 28 de abril de 2020)
XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde; e (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020)
XL - unidades lotéricas. (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020)
XLI - serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e
usadas e de pneumáticos novos e remoldados; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28
de abril de 2020)
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XLII - serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (Incluído pelo Decreto nº
10.329, de 28 de abril de 2020)
XLIII - atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas
realizadas por meio de start-ups, para os fins de que trata o art. 3º da Lei nº 13.979, de
2020; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica
automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as
atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas;
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
XLV - atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros
benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas
as determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e
pela saúde do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
XLVI - atividade de locação de veículos; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de
abril de 2020)
XLVII - atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição,
assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura,
instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes
e equipamentos de refrigeração e climatização; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28
de abril de 2020)
XLVIII - atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e
produtos químicos, petroquímicos e plásticos em geral; (Incluído pelo Decreto nº
10.329, de 28 de abril de 2020)
XLIX - atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano
irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as
cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro; (Incluído pelo Decreto nº
10.329, de 28 de abril de 2020)
L - atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e
suprimento de bens minerais; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
LI - atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de
crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou
privados destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, sem prejuízo do disposto nos incisos XX
e XL; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
LII - produção, transporte e distribuição de gás natural; (Redação dada pelo Decreto nº
10.342, de 7 de maio de 2020)
LIII - indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde,
higiene, alimentos e bebidas; (Redação dada pelo Decreto nº 10.342, de 7 de maio de
2020)
LIV - atividades de construção civil, obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde; (Redação dada pelo Decreto nº 10.344, de 11 de maio de 2020)
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LV - atividades industriais, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde;
(Redação dada pelo Decreto nº 10.344, de 11 de maio de 2020)
LVI - salões de beleza e barbearias, obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde; e (Incluído pelo Decreto nº 10.344, de 11 de maio de 2020)
LVII - academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde. (Incluído pelo Decreto nº 10.344, de 11 de maio de 2020)
§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento
dos serviços públicos e das atividades essenciais.
§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de
serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à população.
§ 4º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados
disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à
fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais.
§ 5º Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive
colegiadas, e estabelecerão canais permanentes de interlocução com as entidades públicas e privadas
federais, estaduais, distritais e municipais.
§ 6º As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas,
concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação
prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador.
§ 7º Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo
devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid-19.
§ 8º Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do caput, o
órgão de vigilância sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a
recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979,
de 2020. (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020) (Revogado pelo Decreto nº 10.329,
de 28 de abril de 2020)
§ 9º O disposto neste artigo não afasta a competência ou a tomada de providências normativas e
administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
competências e de seus respectivos territórios, para os fins do disposto no art. 3º da Lei nº 13.979, de
2020, observadas: (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
I - a competência exclusiva da União para fixar as medidas previstas na Lei nº 13.979,
de 2020, referentes ao uso dos seus bens e à prestação dos serviços públicos essenciais
por ela outorgados; e (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
II - que a adoção de qualquer limitação à prestação de serviços públicos ou à realização
de outras atividades essenciais diretamente reguladas, concedidas ou autorizadas pela
União somente poderão ser adotadas com observância ao disposto no § 6º deste artigo.
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
Art. 4º Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a
Defensoria Pública definirão suas limitações de funcionamento.
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Art. 5º Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19 poderá definir outros serviços públicos e atividades considerados essenciais e editar os atos
necessários à regulamentação e à operacionalização do disposto neste Decreto. (Revogado pelo
Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020)
Vigência
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
SÉRGIO MORO
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
WALTER SOUZA BRAGA NETTO
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PORTARIAS INTERMINISTERIAIS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 661, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias para entrada no País,
nos termos da Lei n° 13.979, de 2020. (Alterada pela Portaria
Interministerial nº 662, de 10 de dezembro de 2021)
PUBLICADA NO DOU Nº 231, de 09/12/2021, Seção 1, Página 3
OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DA SAÚDE E DA
INFRAESTRUTURA, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição, e os art. 3º, art. 37, art. 47 e art. 35 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e
tendo em vista o disposto no art. 3º caput, inciso VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
resolvem:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre restrições, medidas e requisitos excepcionais e temporários
para entrada no País, em decorrência dos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19).
Parágrafo único. A autorização da entrada no País de viajantes de procedência internacional,
brasileiro ou estrangeiro, se dará nos termos desta Portaria.
Art. 2º As restrições de que trata esta Portaria não se aplicam ao transporte de cargas.
CAPÍTULO II
TRANSPORTE AÉREO
Art. 3º Fica autorizada a entrada no País, por via aérea, do viajante de procedência
internacional, brasileiro ou estrangeiro, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
I - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de
documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do
tipo teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do
embarque, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores ao
momento do embarque, observados os parâmetros indicados no Anexo I desta Portaria
e os seguintes critérios:
a) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante permaneça em
área restrita do aeroporto, os prazos referidos no inciso I do caput serão
considerados em relação ao embarque no primeiro trecho da viagem; e
b) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante não
permanecer em área restrita do aeroporto, em que o viajante realizar migração,
e que ultrapasse setenta e duas horas desde a realização do teste RT-PCR ou
vinte e quatro horas do teste de antígeno, o viajante deverá apresentar
documento comprobatório da realização de novo teste, RT-PCR ou de antígeno,
com resultado negativo ou não detectável para o coronavírus SARS-CoV-2
(covid-19) no check-in para o embarque à República Federativa do Brasil.
II - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de
comprovante, impresso ou em meio eletrônico, do preenchimento da Declaração de
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Saúde do Viajante - DSV, em no máximo vinte quatro horas de antecedência ao
embarque para a República Federativa do Brasil, com a concordância sobre as medidas
sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período em que estiver no País; e
III - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de
comprovante, impresso ou em meio eletrônico, de vacinação com imunizantes
aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial
da Saúde ou pelas autoridades do país em que o viajante foi imunizado, cuja aplicação
da última dose ou dose única tenha ocorrido, no mínimo, quatorze dias antes da data do
embarque.
Parágrafo único. A apresentação do comprovante de vacinação, a que se refere inciso III do
caput, será dispensada aos viajantes considerados não elegíveis para vacinação, de acordo com
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a COVID-19, disponível no sítio eletrônico: https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19.
Art. 4º Os viajantes que não possuírem o comprovante de vacinação, cuja aplicação da última
dose ou dose única tenha ocorrido, no mínimo, quatorze dias antes da data do embarque, poderão
ingressar no território brasileiro, desde que aceitem a realizar quarentena no território brasileiro, nos
termos estipulados:
I - quarentena, por cinco dias, na cidade do seu destino final e no endereço registrado
na Declaração de Saúde do Viajante - DSV;
II - ao final do prazo de quarentena, de que trata o inciso I do caput, deverão realizar
teste de antígeno ou RT-PCR e, caso o resultado seja negativo ou não detectável, a
quarentena será encerrada; e
III - no caso de recusa à realização de um dos testes, a que se refere o inciso II do caput,
ou no caso do resultado de qualquer um dos testes detectar a infecção pelo coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19), o viajante permanecerá em quarentena de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde no Guia de Vigilância Epidemiológica
Covid-19,
disponível
no
sítio
eletrônico:
https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilanciaepidemiologica-covid-19/view.
§ 1º O aceite dos termos da quarentena pelos viajantes, de que trata os incisos I, II e III do
caput, será incluído, expressamente, na Declaração de Saúde do Viajante - DSV.
§ 2º As informações dos viajantes submetidos à medida de quarentena, especificadas na
Declaração de Saúde do Viajante - DSV, serão encaminhadas aos Centros de Informações Estratégicas
em Vigilância em Saúde (CIEVS) - Nacional, que os enviarão aos CIEVS nas suas áreas de
abrangências que farão o monitoramento dos respectivos viajantes.
Art. 5º Os tripulantes das aeronaves estão isentos de apresentar documento comprobatório de
realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), desde que
cumpram o protocolo constante do Anexo II desta Portaria.
Parágrafo único. Os tripulantes das aeronaves que apresentem comprovante, impresso ou em
meio eletrônico, de vacinação com imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ou pela Organização Mundial da Saúde ou pelas autoridades do país em que o tripulante foi
imunizado, cuja aplicação da última dose ou dose única tenha ocorrido, no mínimo, quatorze dias antes
da data do embarque, estão isentos de cumprir o protocolo a que se refere o caput.
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Art. 6º Ficam proibidos, em caráter temporário, voos internacionais com destino à República
Federativa do Brasil que tenham origem ou passagem pela República da África do Sul, República do
Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino do Lesoto, República da Namíbia e República do Zimbábue nos
últimos quatorze dias.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à operação de voos de cargas, manipuladas
por trabalhadores paramentados com equipamentos de proteção individual (EPI), cujos tripulantes
deverão observar os protocolos sanitários especificados no Anexo III desta Portaria.
Art. 7º Fica suspensa, em caráter temporário, a autorização de embarque para a República
Federativa do Brasil de viajante estrangeiro, procedente ou com passagem, nos últimos quatorze dias
antes do embarque, pela República da África do Sul, República do Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino
do Lesoto, República da Namíbia e República do Zimbábue.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput ao viajante:
I - estrangeiro com residência de caráter definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro;
II - profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que
identificado;
III - funcionário estrangeiro acreditado junto ao Governo brasileiro; e
IV - estrangeiro:
a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro;
b) cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo Governo brasileiro em
vista do interesse público ou por questões humanitárias; e
c) portador de Registro Nacional Migratório.
§ 2º O viajante brasileiro ou o que se enquadre no disposto no § 1º procedente ou com passagem
pela República da África do Sul, República do Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino do Lesoto,
República da Namíbia e República do Zimbábue, nos últimos quatorze dias antes do embarque, ao
ingressar no território brasileiro, deverá permanecer em quarentena, por quatorze dias, na cidade do
seu destino final.
CAPÍTULO III
TRANSPORTE TERRESTRE
Art. 8º O viajante de procedência internacional, ao ingressar no País por rodovias ou quaisquer
outros meios terrestres, deverá apresentar à autoridade migratória ou sanitária, quando solicitado:
I - comprovante, impresso ou em meio eletrônico, de vacinação com imunizantes
aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial
da Saúde ou pelas autoridades do país em que o viajante foi imunizado, cuja aplicação
da última dose ou dose única tenha ocorrido, no mínimo, quatorze dias antes da data de
ingresso no País; ou
II - documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do
tipo teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento da
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entrada no País, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas
anteriores ao momento da entrada no País, observados os parâmetros indicados no
Anexo I desta Portaria.
§ 1º Estão dispensados da apresentação do comprovante de vacinação, de que trata o inciso I
do caput, viajantes que sejam considerados não elegíveis para vacinação, segundo critérios
estabelecidos pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra
https://www.gov.br/saude/pta
COVID-19,
disponível
no
sítio
eletrônico:
br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-deoperacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19.
§ 2º Excepcionalmente, o estrangeiro que não possua o comprovante de vacinação, de que trata
o inciso I do caput, e por motivos de restrições de locomoção impostas pelo país em que se situe não
conseguir retornar ao seu país de residência, poderá ingressar no País, desde que:
I - obtenha autorização da autoridade migratória;
II - dirija-se diretamente ao aeroporto;
III - obtenha solicitação formal da embaixada ou do consulado do país de residência; e
IV - apresente os bilhetes aéreos correspondentes para o retorno ao seu país de
residência.
Art. 9º A exigência de apresentação de comprovante de vacinação ou de teste para rastreio da
infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), nos termos dos incisos I e II do caput art. 8º, não
se aplica:
I - ao ingresso de viajante no País, por via terrestre, entre a República Federativa do
Brasil e a República do Paraguai, desde que obedecidos os requisitos migratórios
adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido
pelo ordenamento jurídico brasileiro;
II - ao ingresso de viajante no País em situação de vulnerabilidade para execução de
ações humanitárias transfronteiriças previamente autorizadas pelas autoridades
sanitárias locais;
III - ao ingresso de viajante em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
migratório provocado por crise humanitária, no território nacional, reconhecida por ato
do Presidente da República, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 13.684,
de 21 de junho de 2018;
IV - ao tráfego de residentes fronteiriços em cidades-gêmeas, mediante a apresentação
de documento de residente fronteiriço ou de outro documento comprobatório, desde que
seja garantida a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho;
V - a viajante que realize transporte de cargas ou aos motoristas e ajudantes de veículos
de transporte rodoviário de cargas;
VI - ao estrangeiro cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo Governo
brasileiro em vista do interesse público ou por questões humanitárias;
VII - ao funcionário estrangeiro acreditado junto ao Governo brasileiro.
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CAPÍTULO IV
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
Art. 10. Fica autorizado o transporte aquaviário de passageiros, brasileiros ou estrangeiros,
exclusivamente nas águas jurisdicionais brasileiras, de embarcações de cruzeiros marítimos.
§ 1º A autorização de que trata o caput e a operação de embarcações com transporte de
passageiros, nos portos nacionais, fica condicionada à edição prévia de Portaria pelo Ministério da
Saúde, que deve dispor sobre o cenário epidemiológico, a definição das situações consideradas surtos
de Covid-19 em embarcações e as condições para o cumprimento da quarentena de passageiros e de
embarcações.
§ 2º A operação de embarcações com transporte de passageiros, nos portos nacionais, fica
condicionada à edição de um Plano de Operacionalização no âmbito do Município e do Estado, que
estabeleça as condições para assistência em saúde dos passageiros desembarcados em seus territórios
e para execução local da vigilância epidemiológica ativa.
§ 3º As condições sanitárias para o embarque e desembarque de passageiros e de tripulantes
em embarcações de cruzeiros marítimos situadas em águas jurisdicionais brasileiras, incluindo aquelas
com tripulação estrangeira e sem passageiros a bordo provenientes de outro país, serão definidas em
ato específico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Art. 11. As condições sanitárias para o embarque e desembarque de tripulantes de embarcações
de carga provenientes de outro país e plataformas situadas em águas jurisdicionais brasileiras serão
definidas em ato específico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Art. 12. As restrições previstas nesta Portaria não impedem o desembarque, autorizado pela
Polícia Federal, de tripulação marítima para assistência médica ou para conexão de retorno aéreo ao
país de origem relacionada a questões operacionais ou a término de contrato de trabalho.
Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput fica condicionada:
a) à assinatura de termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo
firmado pelo agente marítimo;
b) à apresentação de documento comprobatório de realização de teste laboratorial RTPCR, realizado nas setenta e duas horas anteriores ao momento do desembarque, ou
teste de antígeno, realizado nas vinte e quatro horas anteriores ao momento do
desembarque, para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com
resultado negativo ou não detectável;
c) à anuência prévia das autoridades sanitárias locais; e
d) à apresentação dos bilhetes aéreos correspondentes.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. As restrições, medidas e condições previstas nesta Portaria constituem requisitos para
entrada de viajantes no País, sem prejuízo de outros adequados à sua condição migratória, inclusive o
de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Parágrafo único. A autoridade migratória poderá impedir a entrada no território brasileiro de
estrangeiros que descumprirem os requisitos previstos nesta portaria, podendo demandar informações
de ordem técnica às demais autoridades de fiscalização de fronteiras, se necessário.
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Art. 14. O descumprimento do disposto nesta Portaria implicará, para o agente infrator:
I - responsabilização civil, administrativa e penal;
II - repatriação ou deportação imediata; e
III - inabilitação de pedido de refúgio.
Art. 15. O imigrante em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado
por crise humanitária reconhecida por ato do Presidente da República, nos termos do parágrafo único
do artigo 3º da Lei 13.684, de 21 de junho de 2018, e que tenha ingressado no País, no período de 18
de março de 2020 até a data da publicação desta Portaria, poderá ter sua situação migratória
regularizada nos termos da legislação vigente.
Art. 16. Atos normativos e orientações técnicas poderão ser elaborados pelos Ministérios de
modo a complementar as disposições constantes nesta Portaria, desde que observado o âmbito de
competência do Ministério.
Parágrafo único. Os órgãos reguladores poderão editar orientações complementares ao
disposto nesta Portaria, incluídas regras sanitárias sobre serviços, procedimentos, meios de transportes
e operações, desde que observado o âmbito de suas competências e o disposto na Lei 13.979, de 2020.
Art. 17. Os Ministérios poderão encaminhar à Casa Civil da Presidência da República, de
forma fundamentada, casos omissos nesta Portaria e pedidos de casos excepcionais, quanto ao
cumprimento de determinações sanitárias, para o atendimento do interesse público ou de questões
humanitárias.
§ 1º Os pedidos excepcionais de que trata o caput deverão ser encaminhados à Casa Civil da
Presidência da República, com antecedência mínima de cinco dias úteis da data de entrada no País.
§ 2º A Casa Civil da Presidência da República solicitará, em prazo adequado à urgência da
demanda, a manifestação:
I - da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
II - de outros órgãos cuja pertinência temática tenha relação com o caso, se entender
necessário; e
III - dos Ministérios signatários deste normativo.
§ 3º A decisão, por consenso, dos Ministérios signatários será comunicada pela Casa Civil da
Presidência da República.
Art. 18. Os Ministérios, no âmbito de suas competências, deverão adotar as providências
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 19. Os documentos e demais requisitos necessários para o ingresso em território nacional
podem ser avaliados pelas autoridades de imigração, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas
nesta Portaria.
Art. 20. As disposições desta Portaria poderão ser revistas a qualquer tempo sempre que houver
mudança do cenário epidemiológico, conforme manifestação técnica prévia do Ministério da Saúde.
Parágrafo único. O cenário epidemiológico será monitorado pela Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde.
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Art. 21. Fica revogada a Portaria nº 660, de 27 de novembro de 2021, dos Ministros de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e
da Saúde.
Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. Produzirão efeitos a partir do dia 18 de dezembro de 2021: (Redação dada
pela Portaria Interministerial nº 662, de 10 de dezembro de 2021)
I - o inciso III e o parágrafo único do caput do art. 3º;
II - o art. 4º; e
III - o parágrafo único do caput do art. 5º.
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
ANDERSON GUSTAVO TORRES
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES
Ministro de Estado da Saúde
TARCISIO GOMES DE FREITAS
Ministro de Estado da Infraestrutura
ANEXO I
PARÂMETROS PARA TESTAGEM
Os viajantes de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, deverão atender os parâmetros de
testagem para detecção da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19).
1. O documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARSCoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, deverá ser apresentado no idioma
português, espanhol ou inglês;
2. O teste laboratorial RT-PCR ou teste de antígeno com laudo deverão ser realizados em laboratório
reconhecido pela autoridade de saúde do país de origem;
3. As crianças com idade inferior a doze anos que estejam viajando acompanhadas estão isentas de
apresentar documento comprobatório de realização de testes para rastreio da infecção pelo coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19), desde que todos os acompanhantes apresentem documentos com resultado
negativo ou não detectável, do tipo laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas
anteriores ao momento do embarque, ou teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas
anteriores ao momento do embarque;
4. As crianças com idade igual ou superior a dois e inferior a doze anos, que estejam viajando
desacompanhadas, deverão apresentar documentos com resultado negativo ou não detectável, do tipo
laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque, ou
teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do embarque;
5. As crianças com idade inferior a dois anos estão isentas de apresentar documento comprobatório de
realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) para viagem à
República Federativa do Brasil;
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6. A entrada em território nacional de viajantes que tiveram covid-19 nos últimos noventa dias,
contados a partir da data de início dos sintomas, que estejam assintomáticos e persistam com teste RTPCR ou teste de antígeno detectável para o coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), será permitida
mediante apresentação dos seguintes documentos:
6.1. dois resultados de RT-PCR detectável, com intervalo de no mínimo quatorze dias, sendo
o último realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque;
6.2. teste de antígeno que apresente laudo com resultado negativo ou não reagente, posterior
ao último resultado RT-PCR detectável;
6.3. atestado médico declarando que o indivíduo está assintomático e apto a viajar, incluindo a
data da viagem;
6.4. O atestado médico, de que trata o item 6.3, deve ser emitido no idioma português ou
espanhol ou inglês e conter a identificação e assinatura do médico responsável.
ANEXO II
PROTOCOLO PARA TRIPULANTES DE AERONAVES
Conforme disposto no caput do art. 5º desta Portaria, os tripulantes das aeronaves estão isentos de
apresentar documento comprobatório de realização de teste laboratorial RT-PCR ou teste de antígeno
com laudo, desde que cumpram o seguinte protocolo:
1. ausência de contato social e autoisolamento enquanto permanecer em solo brasileiro no
deslocamento entre o aeroporto e o hotel:
1.1. quando necessário - o operador aéreo deverá providenciar o deslocamento entre a aeronave
e as acomodações individuais da tripulação em meio de transporte particular e garantir que as
medidas de higiene sejam aplicadas e que o distanciamento físico entre as pessoas seja
assegurado desde a origem até o destino.
2. ausência de contato social e autoisolamento enquanto permanecer em solo brasileiro, no alojamento.
A tripulação deverá permanecer em residência ou em quarto de hotel, neste último caso, deverá ser
observado o seguinte:
2.1. a acomodação será ocupada por apenas um tripulante;
2.2. a acomodação será higienizada antes e depois da sua ocupação;
2.3. a tripulação não utilizará as instalações comuns do hotel;
2.4. a tripulação realizará as refeições na acomodação;
2.5. se o serviço de quarto do hotel não estiver disponível, o tripulante solicitará refeição do
tipo “para viagem”;
3. cuidados com a saúde e automonitoramento - a tripulação deverá:
3.1. monitorar regularmente os sintomas, inclusive febre e outros sintomas associados ao
coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19);
3.2. evitar o contato com o público e com os demais tripulantes;
3.3. permanecer no quarto do hotel, exceto para procurar atendimento médico ou para executar
atividades consideradas essenciais;
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3.4. lavar as mãos com frequência com água e sabão, quando possível, ou utilizar álcool em
gel;
3.5. usar máscara; e
3.6. observar o distanciamento físico quando for necessário deixar o hotel;
4. em casos de sintomas - caso a tripulação apresente sintomas associados ao coronavírus SARS-CoV2 (covid-19) no território brasileiro, deverá:
4.1. comunicar o fato ao operador aéreo;
4.2. buscar auxílio médico para avaliação de possível acometimento pela SARS-CoV-2 (covid19); e
4.3. em caso de resultado positivo, cooperar com monitoramento adicional, de acordo com os
protocolos adotados pelo sistema de saúde local;
5. saúde ocupacional - serão adotadas as seguintes medidas:
5.1. os responsáveis pelos programas de saúde ocupacional dos operadores aéreos manterão
contato permanente com as tripulações, de forma a assegurar a realização do
automonitoramento por parte de seus colaboradores e a execução de protocolos sanitários que
reduzam os fatores de risco associados à exposição à SARS-CoV-2 (covid-19); e
5.2. o operador aéreo implementará programa de educação com o objetivo de orientar as
tripulações sobre as medidas sanitárias a serem adotadas durante o período de enfrentamento à
SARS-CoV-2 (covid-19);
6. plano de gerenciamento da saúde dos tripulantes - incumbe aos operadores aéreos:
6.1. elaborar e manter plano de gerenciamento permanente da saúde dos tripulantes, com a
avaliação de risco quanto à exposição da tripulação à SARS-CoV-2 (covid-19); e
6.2. demonstrar, sempre que lhes for solicitado, a documentação comprobatória de execução
das medidas de mitigação da SARS-CoV-2 (covid-19), sem prejuízo das ações de fiscalização,
monitoramento e controle a serem exercidas pelas autoridades competentes.
ANEXO III
PROTOCOLOS SANITÁRIOS PARA VOOS DE CARGA DE PAÍSES RESTRITOS
Conforme disposto no parágrafo único do art. 6º desta Portaria, a operação de voos de cargas oriundos
da República da África do Sul, da República do Botsuana, do Reino de Essuatíni, do Reino do Lesoto,
da República da Namíbia e da República do Zimbábue, serão realizadas por trabalhadores
paramentados com equipamentos de proteção individual (EPI), cujos tripulantes deverão observar os
seguintes protocolos sanitários:
1. preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), prevista no art. 3º, inciso II desta
portaria, sendo dispensados de apresentar documento comprobatório de realização de teste laboratorial
RT-PCR, desde que cumpra o protocolo constante no Anexo II desta Portaria, no que couber;
2. não está autorizado o desembarque de tripulantes, exceto em caso de necessidade emergencial,
previamente autorizada pela autoridade sanitária local, situação em que deve ser realizada quarentena
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por quatorze dias, sob orientação e monitoramento das autoridades de saúde do respectivo Estado ou
Município, sendo que, caso o desembarque emergencial seja apenas para trânsito no próprio aeroporto,
o tripulante deverá fazer uso constante de máscara facial e distanciamento social;
3. se necessário, o abastecimento de alimentos e água deverá ser realizado por trabalhadores
paramentados com equipamentos de proteção individual (EPI), não sendo permitido o desembarque
de trolleys que transportam alimentos da tripulação;
4. não é permitida a retirada de resíduos sólidos e efluentes gerados a bordo;
5. não é permitida a realização de procedimentos de limpeza ou desinfecção da aeronave, salvo
exceções a critério da autoridade sanitária local; e
6. caso seja necessária a presença a bordo de trabalhadores locais, o comandante da aeronave deverá
assegurar que as medidas mitigatórias cabíveis sejam adotadas.
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PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA

PORTARIA Nº 2, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a suspensão dos atendimentos presenciais, dos prazos
processuais e das reuniões do Comitê Nacional para os Refugiados, de
que trata a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
PUBLICADA NO DOU Nº 58, de 25/03/2020, Seção 1, Página 60
O PRESIDENTE DO COMITÊ NACIONAL PARA REFUGIADOS, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, em consonância com o disposto nos incisos III, V e VI do art. 14 do Regimento
Interno do Comitê Nacional para os Refugiados, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/1998,
seção 1, p. 1-2, e tendo em vista a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus
pela Organização Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de 2020, assim como a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020,
resolve:
Art. 1º Fica suspenso o atendimento presencial nas unidades da CoordenaçãoGeral do Comitê
Nacional para os Refugiados - CG-Conare, nos municípios de São Paulo e Campinas (SP), do Rio de
Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), que deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos
disponíveis.
Art. 2º Ficam suspensos os prazos processuais dos processos de refúgio, a contar do dia 11 de
março de 2020, até a data em que esta situação excepcional se revele desnecessária.
Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não obsta e nem torna nula a prática de atos
instrutórios.
Art. 3º Ficam suspensas as reuniões do Comitê Nacional para os Refugiados, durante a
vigência desta Portaria, a qual será submetida aos demais membros.
Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o Presidente convocar os membros do Comitê
Nacional para os Refugiados, para que decidam por deliberação virtual.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
VLADIMIR PASSOS DE FREITAS
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PORTARIA Nº 1, DE 25 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais nos processos
administrativos de competência do Departamento de Migrações.
PUBLICADA NO DOU Nº 60, de 27/03/2020, Seção 1, Página 74
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, em consonância com o disposto no Art. 15 do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019,
e tendo em vista a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização
Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020, resolve:
Art. 1º Ficam suspensos os prazos processuais nos processos administrativos de competência
do Departamento de Migrações, a contar do dia 11 de março de 2020, até a data em que esta situação
excepcional se revele desnecessária.
Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não obsta nem torna nula a prática de atos
instrutórios.
Art. 2º A suspensão prevista nesta Portaria não se aplica aos processos de reconhecimento da
condição de refugiado e outros de alçada do Comitê Nacional para os Refugiados, os quais já tratados
na Portaria Senajus nº 2, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 58, Seção
1, p. 63, de 25 de março de 2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ ZACA FURQUIM
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PORTARIA Nº 149, DE 27 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre restrição excepcional e temporária de entrada no País de
estrangeiros, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa.
PUBLICADA NO DOU Nº 60-B, de 27/03/2020, Seção 1, Página 1
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 7º da Portaria Interministerial nº 133, de 23 de março de 2020, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre restrição excepcional e temporária de entrada de estrangeiros
no País, conforme o disposto no inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
Art. 2º Em adição ao disposto na Portaria Interministerial nº 133, de 23 de março de 2020, fica
proibida a entrada de estrangeiro no País, independente da nacionalidade, em trânsito internacional por
via aérea, quando o país de destino ou de sua nacionalidade não admitir o seu ingresso via aérea,
terrestre ou aquaviária.
Art. 3º As empresas aéreas devem impedir o embarque de estrangeiros com destino ao Brasil
na situação prevista no artigo 2º.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO

808

PORTARIA Nº 222, DE 19 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre delegação de competência ao Diretor do Departamento de
Migrações da Secretaria Nacional de Justiça.
PUBLICADA NO DOU N° 94-B, de 19/05/2020, Seção 1, Página 1
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da CRFB, e tendo em vista o disposto na
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, resolve:
Art. 1º Fica delegada competência ao Diretor do Departamento de Migrações da Secretaria
Nacional de Justiça, e, nos seus impedimentos e afastamentos legais e eventuais, ao seu substituto
legal, para decidir sobre os casos omissos referidos no art. 8º da Portaria Interministerial nº 201, de 24
de abril de 2020, no art. 7º da Portaria Interministerial nº 203, de 28 de abril de 2020, e no art. 7º da
Portaria Interministerial nº 204, de 29 de abril de 2020, e suas alterações, todas da Casa Civil da
Presidência da República e dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da
Saúde, vedada a subdelegação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
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PORTARIA Nº 2, DE 7 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre a retomada dos prazos processuais no âmbito da
Coordenação-Geral de Imigração Laboral.
PUBLICADA NO DOU Nº 129, de 08/07/2020, Seção 1, Página 38
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, em consonância com o disposto no Art. 15 do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019,
e tendo em vista o novo rol de exceções trazido no art. 7º da Portaria Interministerial nº 340, de 30 de
junho de 2020, resolve:
Art. 1º A suspensão dos prazos processuais determinada na Portaria GAB-DEMIG nº 1, de 25
de março de 2020, deixa de ser aplicada aos processos da alçada da Coordenação-Geral de Imigração
Laboral.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ ZACA FURQUIM
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PORTARIA GAB-DEMIG Nº 4, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020
Dispõe sobre a retomada dos prazos processuais nos processos
administrativos de competência do Departamento de Migrações.
(Alterada pelas Portarias GAB-DEMIG nos 2, de 9 de julho de 2021 e
3, de 26 de agosto de 2021)
PUBLICADA NO DOU Nº 204, de 23/10/2020, Seção 1, Página 458
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, em consonância com o disposto no art. 15 do anexo I do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro
de 2019, e considerando os princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade,
eficiência administrativa e a obrigação de manter serviço público adequado, previstos no art. 5º,
XXVIII, art. 37, caput, e art. 175, parágrafo único, IV, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, bem como os princípios da regularidade e continuidade dos serviços públicos,
estabelecidos no § 1º do art. 6 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e art. 4 da Lei nº 13.460, de
26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos
serviços públicos da administração pública, considerando, por fim, que a promoção de acesso
igualitário e livre do migrante a serviços constitui um dos princípios basilares da política migratória
brasileira, conforme art. 3º, XI, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração,
resolve:
Art. 1º Ficam retomados os prazos processuais nos processos administrativos de competência
do Departamento de Migrações.
§ 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no
momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
§ 2º Institui-se a possibilidade de suspensão de prazos processuais nos expedientes a que se
refere o caput, condicionada à provocação fundamentada do requerente e existência de ato normativo
do Poder Executivo local que restrinja a livre locomoção de pessoas (lockdown), em consonância com
os ditames do normativo estadual/distrital.
§ 3º A suspensão prevista no parágrafo anterior não obsta nem torna nula a prática de atos
instrutórios, bem como de ato processual necessário à preservação de direitos ou de natureza urgente.
§ 4º Nos processos a que se refere o caput serão aceitos, até 15 de março de 2022, documentos
expirados após 11 de março de 2020, desde que o imigrante tenha permanecido em território nacional
ou realizado viagens esporádicas ao exterior cuja soma seja inferior ao período de trinta dias,
respeitado o limite temporal máximo de dezoito meses. (Redação dada pela Portaria GAB-DEMIG nº
3, de 26 de agosto de 2021)
Art. 2º As disposições previstas nesta Portaria não se aplicam aos procedimentos migratórios
de atribuição da Polícia Federal, bem como aos processos de reconhecimento da condição de refugiado
e outros de alçada do Comitê Nacional para os Refugiados, estes últimos já tratados na Portaria Senajus
nº 2, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 58, Seção 1, p. 63, de 25 de
março de 2020.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 1, de 25 de março de 2020, do Departamento de Migrações,
publicada no Diário Oficial da União nº 60, Seção 1, p. 74, de 27 de março de 2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 03 de novembro de 2020.
LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO
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PORTARIA DA SENAJUS Nº 9, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a retomada dos prazos processuais, dos atendimentos
presenciais e das reuniões do Comitê Nacional para os Refugiados Conare, de que trata a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
PUBLICADA NO DOU Nº 213, de 09/11/2020, Seção 1, Página 55
O PRESIDENTE DO COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, em consonância com o disposto nos incisos III, V e VI do art. 14 do Regimento Interno
do Comitê Nacional para os Refugiados, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/1998, seção 1, p.
1-2, resolve:
Art. 1º Ficam retomados os prazos processuais nos processos administrativos de competência do
Comitê Nacional para os Refugiados - Conare.
§ 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no
momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
§ 2º Institui-se a possibilidade de suspensão de prazos processuais nos expedientes a que se refere
o caput, condicionada à provocação fundamentada do requerente e existência de ato normativo do Poder
Executivo local que restrinja a livre locomoção de pessoas (lockdown), em consonância com os ditames
do normativo estadual ou distrital.
§ 3º A suspensão prevista no parágrafo anterior não obsta nem torna nula a prática de atos
instrutórios, bem como de ato processual necessário à preservação de direitos ou de natureza urgente.
Art. 2º Os Protocolos de Refúgio expirados a partir de 16 de março de 2020 serão aceitos e poderão
ser utilizados até o dia 16 de março de 2021.
Parágrafo único. Os Protocolos de Refúgio expirados entre 16 de março de 2020 e 16 de março
de 2021 deverão ser renovados até 16 de setembro de 2021, sob pena de extinção do processo, nos termos
do art. 6º-A, VI, da Resolução Normativa Conare nº 18, de 30 de abril de 2014.
Art. 3º As reuniões do Comitê Nacional para os Refugiados devem ocorrer, preferencialmente, na
modalidade virtual.
Art. 4º A retomada dos atendimentos presenciais nas unidades da Coordenação-Geral do Comitê
Nacional para os Refugiados - CG-Conare nos municípios de São Paulo e de Campinas (SP), do Rio de
Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) está condicionada ao retorno do trabalho presencial nas respectivas
unidades, respeitados os normativos locais sobre o tema.
§ 1º Atualizações sobre os atendimentos presenciais serão divulgadas na parte dedicada a Refúgio,
no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 2º Permanecem em funcionamento os atendimentos realizados por telefone, por correio eletrônico
e por intermédio do SEI!.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2, de 20 de março de 2020, do Presidente do Comitê Nacional
para os Refugiados, publicada no Diário Oficial da União nº 58, Seção 1, p. 63, de 25 de março de 2020.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor no dia 16 de novembro de 2020, devendo ser submetida aos
demais membros do Comitê Nacional para os Refugiados na primeira Reunião Ordinária após sua
publicação.
CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO
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PORTARIA GAB-DEMIG Nº 2, DE 9 DE JULHO DE 2021
Altera o § 4º do art. 1º da Portaria GAB-DEMIG nº 4, de 21 de outubro
de 2020, que dispõe sobre a retomada dos prazos processuais nos
processos administrativos de competência do Departamento de
Migrações.
PUBLICADA NO DOU Nº 129, de 12/07/2021, Seção 1, Página 57
O DIRETOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, em consonância com o disposto no art. 15 do anexo I do Decreto nº
9.662, de 1º de janeiro de 2019, considerando que a Polícia Federal prorrogou até 16 de setembro de
2021 o prazo para regularização migratória dos imigrantes que tenham documentos de identificação
expirados a partir de 16 de março de 2020, bem como os princípios da regularidade e continuidade dos
serviços públicos, estabelecidos no § 1º do art. 6 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e art. 4
da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário dos serviços públicos da administração pública, considerando, por fim, que a promoção de
acesso igualitário e livre do migrante a serviços constitui um dos princípios basilares da política
migratória brasileira, conforme art. 3º, XI, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei
de Migração, resolve:
Art. 1º A Portaria GAB-DEMIG nº 4, de 21 de outubro de 2020, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º..................................................................................................................
4º Nos processos a que se refere o caput serão aceitos, até 16 de setembro de
2021, documentos expirados após 11 de março de 2020, desde que o imigrante
tenha permanecido em território nacional” (NR).
Art. 2º Tornar sem efeito a Portaria nº 1, de 8 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial da
União Nº 128, de sexta-feira, 9 de julho de 2021, Seção 1, p. 137.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO HENRIQUE DINIZ OLIVEIRA
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PORTARIAS DA POLÍCIA FEDERAL

PORTARIA Nº 18-DIREX/PF, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020
Dispõe sobre a retomada do curso dos prazos migratórios no âmbito da
Polícia Federal.
PUBLICADA NO DOU Nº 202, de 21/10/2020, Seção 1, Página 78
O DIRETOR-EXECUTIVO DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 38,
inciso X, do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155, de 27 de setembro de
2018, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, publicada na Seção 1
do Diário Oficial da União nº 200, de 17 de outubro de 2018, e nos termos do art. 2º, inciso VII, da Instrução
Normativa nº 141- DG/PF, de 19 de dezembro de 2018
Considerando a evolução do cenário brasileiro no enfrentamento da disseminação do novo coronavírus;
Considerando a demanda reprimida observada nas atividades pertinentes à Polícia de Imigração, sobretudo
na expedição de passaportes e registro de imigrantes;
Considerando a necessidade de retomada do curso dos prazos migratórios e definição dos prazos de
validade dos documentos emitidos pela Polícia de Imigração, conferindo maior segurança jurídica aos seus
titulares, resolve:
Art. 1º Reinicia-se a contagem dos prazos migratórios no âmbito da Polícia Federal, os quais
estavam suspensos por força da Mensagem Oficial-Circular DIREX nº 04, de 16 de março de 2020, a partir
do dia 03 de novembro de 2020.
Art. 2º Os protocolos de atendimento referentes à regularização migratória, carteiras de registro
nacional migratório e outros documentos relativos às atividades de Regularização Migratória produzidos
pela Polícia Federal expirados a partir de 16 de março de 2020 serão aceitos e poderão ser utilizados até o
dia 16 de março de 2021 para fins de ingresso ou de registro.
Art. 3º No processo de regularização migratória, serão aceitos documentos expirados após 16 de
março de 2020, desde que o imigrante tenha permanecido em território nacional e procure regularizar-se
até 16 de março de 2021.
Art. 4º Os estrangeiros visitantes terão os prazos usufruídos contabilizados para todos os efeitos
legais, especialmente para a contagem do prazo de estada máximo por ano migratório. Parágrafo único. Na
avaliação de suposto excesso de prazo de estada do visitante, será desconsiderado o período compreendido
entre o dia 16 de março de 2020 e 03 de novembro de 2020.
Art. 5º Independentemente da data de registro de visto temporário, o prazo de residência continuará
tendo seu início contado a partir da primeira entrada no Brasil com o visto em questão.
Art. 6º O visto temporário, ainda que não registrado, poderá ser utilizado para nova entrada se
continuar válido, ou se sua validade tiver sido, excepcionalmente, prorrogada pelo Ministério das Relações
Exteriores.
§ 1º Na hipótese deste artigo, o visto temporário poderá ser registrado até 16 de março de 2021 ou,
no caso de reingresso, dentro do prazo de 90 dias da nova entrada.
§ 2º Caso o decurso do prazo de 90 dias mencionado no § 1º seja anterior à data de 16 de março de
2021, esta última prevalecerá como termo final para registro.
Art. 7º O prazo máximo de ausência do país, previsto no art. 135, III, do Decreto nº 9.199, de 20
de novembro de 2017, será computado somente até o dia 15 de março de 2020, sendo retomado o seu curso
a partir de 03 de novembro de 2020.
Art. 8º Esta portaria normativa entrará em vigor na data de sua publicação
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA
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PORTARIA Nº 21-DIREX/PF, DE 2 FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre prorrogação de prazo para regularização migratória no
âmbito da Polícia Federal.
PUBLICADA NO DOU Nº 44, de 08/03/2021, Seção 1, Página 100
O DIRETOR-EXECUTIVO DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art.
38, inciso X, do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155, de 27 de
setembro de 2018, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 200, de 17de outubro de 2018, e nos termos do art.
2º, inciso VII, da Instrução Normativa nº 141-DG/PF, de 19 de dezembro de 2018, considerando a
subsistência do cenário que justificou a edição da Portaria nº 18/2020-DIREX e, levando em conta a
estimativa de ainda existir um número expressivo de imigrantes pendentes de regularização, bem como
um número significativo de brasileiros que não tem condições de retirar seu passaporte no prazo
fixado, resolve:
Art. 1º Fica prorrogado até 16 de setembro de 2021 o prazo para regularização migratória dos
estrangeiros que tenham documentos de identificação expirados a partir de 16 de março de 2020,
podendo ser feita a regularização, independentemente de aplicação de multas por atraso no registro ou
excesso de permanência ocorrido nesse período.
Parágrafo único. Infrações administrativas ocorridas em data anterior a 16 de março de 2020,
ou diversas do art. 109, II, III, e IV, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 não se beneficiam do
disposto no caput.
Art. 2º Os protocolos de atendimento referentes à regularização migratória, carteiras de registro
nacional migratório e outros documentos relativos às atividades de Polícia de Imigração produzidos
pela Polícia Federal expirados a partir de 16 de março de 2020 devem ser aceitos como válidos para
todos os efeitos e poderão ser utilizados até o dia 16 de setembro de 2021, inclusive para fins de
ingresso, de registro, renovação ou transformação de prazo.
Art. 3º No processo de regularização migratória, serão aceitos documentos expirados após 16
de março de 2020, desde que o imigrante tenha mantido residência em território nacional e procure
regularizar-se até 16 de setembro de 2021.
Parágrafo único. As viagens ao exterior cuja soma dos períodos de duração que ultrapassem
trinta dias impedem a aplicação do disposto no caput.
Art. 4º Em caso de impossibilidade de saída do Brasil dentro do prazo de estada concedido em
razão de restrições impostas por terceiro país, o visitante poderá solicitar, justificadamente, a
prorrogação extraordinária da data de sua saída, ainda que extrapole os limites do ano migratório.
Parágrafo único. A decisão deverá ser apresentada ao controle migratório.
Art. 5º O Sistema Nacional de Passaportes - SINPA deixará de cancelar automaticamente os
passaportes não retirados no prazo fixado.
Parágrafo único. A medida disposta no caput perdurará até nova manifestação desta Diretoria.
Art. 6º Esta portaria normativa entrará em vigor no dia 15 de março de 2021.
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA
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PORTARIA Nº 25/2021-DIREX/PF, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
Dispõe sobre prorrogação de prazo para regularização migratória no
âmbito da Polícia Federal.
PUBLICADA NO DOU Nº 162, de 26/08/2020, Seção 1, Página 46
O DIRETOR-EXECUTIVO DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art.
38, inciso X, do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155, de 27 de
setembro de 2018, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 200, de 17 de outubro de 2018, e nos termos do
art. 2º, inciso VII, da Instrução Normativa nº 141- DG/PF, de 19 de dezembro de 2018, considerando
a subsistência do cenário que justificou a edição da Portaria nº 21/2021-DIREX/PF e, levando em
conta a estimativa de ainda existir um número expressivo de imigrantes pendentes de regularização,
resolve:
Art. 1º Fica prorrogado até 15 de março de 2022 o prazo para obtenção ou registro de
autorização de residência, e para registro de visto temporário, dos estrangeiros que cuja documentação
migratória tenha expirado a partir de 16 de março de 2020.
§ 1º O imigrante que se regularizar no prazo estabelecido não sofrerá penalidade por atraso no
registro ou excesso de permanência ocorrido nesse período.
§ 2º As infrações administrativas praticadas pelos imigrantes contemplados neste artigo e
ocorridas em data anterior a 16 de março de 2020, ou diversas do art. 109, II, III, e IV, da Lei nº 13.445,
de 24 de maio de 2017, não se beneficiam da dispensa de penalidade.
§ 3º Aplica-se este artigo aos imigrantes e visitantes que estejam com requerimento de
autorização de residência e documentação necessária, porém não tenham conseguido agendamento de
horário em razão das restrições locais da unidade de atendimento.
Art. 2º Os protocolos de atendimento referentes à regularização migratória e solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado, as carteiras de registro nacional migratório (CRNM), e os
documentos provisórios de registro nacional migratório (DPRNM) expirados a partir de 16 de março
de 2020 são considerados prorrogados e válidos, e devem ser aceitos para todos os efeitos até o dia 15
de março de 2022, inclusive para fins de ingresso, de registro, renovação ou transformação de prazo.
Art. 3º No processo de regularização migratória serão aceitos passaportes, documentos de
identificação e certidões de antecedentes criminais expedidos no exterior expirados após 16 de março
de 2020, desde que o imigrante tenha mantido residência em território nacional e procure regularizarse até 15 de março de 2022.
Parágrafo único. As viagens ao exterior cuja soma dos períodos de duração que ultrapassem
trinta dias impedem a aplicação do disposto no caput.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor no dia 15 de setembro de 2021.
CAIRO COSTA DUARTE
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