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Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Justiça
Coordenação-Geral de Imigração Laboral

NOTA INFORMATIVA

Nota Informativa n. 2/2020/CGIL-GAB/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Entrada excepcional e permanência de imigrantes em território nacional

1.

INTRODUÇÃO

1.1.
Trata-se de expediente destinado a esclarecer a tramitação de procedimentos
administrativos no âmbito do Departamento de Migrações (DEMIG/SENAJUS/MJSP), sobretudo, na
Coordenação-Geral de Imigração Laboral (CGIL/DEMIG/SENAJUS/MJSP), durante a vigência de
normativos editados em decorrência da pandemia da covid19.
1.2.
Nas seções abaixo, os esclarecimentos são apresentados, para fins didáticos, em dois
segmentos: esclarecimentos para casos em que os imigrantes que se encontrem no exterior e,
posteriormente, são apresentadas informações referentes aos imigrantes que se encontrem em território
nacional.
1.3.
Os esclarecimentos apresentados têm o objetivo de complementar as informações já
apresentadas no Portal de Imigração (https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/) e poderão ser
complementadas em outros expedientes editados pelo Departamento de Migrações ou por meio de
legislações correlatas.

2.

DAS INFORMAÇÕES

2.1.
EXTERIOR

ESCLARECIMENTOS VOLTADOS A IMIGRANTES LABORAIS QUE SE ENCONTRAM NO

2.1.1.
Durante a vigência de portaria interministerial sobre restrição excepcional e temporária de
entrada no País de estrangeiros decorrente de recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), o ingresso de imigrante laboral está, em regra, vedado.
2.1.2.
A vedação de entrada do imigrante laboral encontra exceções previstas no próprio
normativo que disciplina o fechamento de fronteiras. Dentre as exceções expressas, encontram-se os
seguintes imigrantes laborais:
2.1.2.1.
Imigrante com residência de caráter definitivo, por prazo determinado ou
indeterminado, no território brasileiro. Nesta hipótese estão enquadrados os imigrantes que, em
oportunidade anterior em que estiveram no Brasil, já procederam ao registro de seu visto laboral perante
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