
 

GOVERNO BOLSONARO:  

NOVA ESTRUTURA IMIGRATÓRIA LABORAL 

 

 

Desde a sua publicação no final de 2017, a nova          

política migratória brasileira (Lei nº 13.445/17)      

apresenta um novo contexto para os processos       

imigratórios no País, tendo em vista as       

mudanças e melhorias apresentadas nas novas      

modalidades de vistos; novos procedimentos;     

novos prazos; normatização de conceitos; entre      

outros. 

 

O conjunto de novas regras migratórias      

completaram o primeiro ano de vigência em       

novembro de 2018, tendo o Ministério do       

Trabalho como um dos principais órgãos      

responsáveis pela reestruturação normativa    

dessa temática, dado à sua atuação na definição        

das modalidades de vistos que envolvam      

atividade laboral no País. 

 

Contudo, com a eleição do novo presidente do        

Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ocorrida em 1º de        

janeiro de 2019, a imigração no Brasil recebeu        

novas diretrizes mediante a publicação do      

Decreto n° 9.662/19 - alterado pelo Decreto n°        

9.701 publicado em 08 de fevereiro de 2019,        

que estabelece a nova organização dos órgãos       

da Presidência da República e dos Ministérios. 

 

Uma das principais mudanças trazidas pelo      

Decreto n° 9.662/19 e o Decreto n° 9.701/19        

foi extinção do Ministério do Trabalho, o que        

impacta de forma direta os processos      

imigratórios de natureza laboral, uma vez que a        

Coordenação-Geral de Imigração Laboral e o      

Conselho Nacional de Imigração passaram a      

integrar a estrutura do Ministério da Justiça e        

Segurança Pública. 

Ademais, os novos dispositivos legais dispõem      

que a competência, a direção e a chefia das         

unidades do Ministério do Trabalho, existentes      

na data de publicação deste dispositivo, ficam       
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Since its publication at the end of 2017, the new          

Brazilian migration policy (Law nº 13.445/17)      

presents a new context for immigration      

processes in the country, due to the changes and         

improvements presented in the new visa      

modalities; new procedures; new deadlines;     

normalization of concepts; among others. 

 

 

The set of new immigration rules completed the        

first year in force in November 2018, with the         

Ministry of Labor as one of the main public         

agencies responsible for the normative     

restructuring of this issue, given its role in        

defining the modalities of visas involving labor       

activities in the country . 

 

 

However, with the election of the new president        

of Brazil, Jair Messias Bolsonaro, on January 1st        

2019, the immigration in Brazil received new       

guidelines through the publication of Decree n°       

9.662/19 - changed by the Decree n° 9.701        

published on February 8th 2019, which      

establishes the new organization of the      

Presidency of the Republic and Ministries. 

 

 

One of the main changes brought by the Decree         

n° 9.662/19 and Decree n° 9.701/19 was the        

extinction of the Ministry of Labor, which directly        

impacts at the labor immigration processes, once       

the General Labor Immigration Coordination and      

the National Immigration Council began to      

integrate the structure of the Ministry of Justice        

and Public Security. 

 

 

In addition, the new legal provisions provides       

that the competence, direction and leadership of       

the units of the Ministry of Labor, existing on the          

date of publication of this provision, are       



transferidas, até a entrada em vigor das novas        

estruturas regimentais, para o Ministério da      

Justiça e Segurança Pública, cuja transição busca       

manter a estabilidade e segurança jurídica da       

política migratória no Brasil. 

Cabe ressaltar que o Ministério da Justiça e        

Segurança Pública atribui prioridade máxima ao      

cumprimento das normas migratórias, mediante     

sanções pecuniárias que atingem tanto a pessoa       

jurídica estabelecida em território nacional, no      

sentido que:  

- Infrações cometidas por pessoa jurídica:     

multa no valor mínimo de R$ 1.000,00       

(mil reais) e o máximo de R$       

1.000.000,00 (um milhão de reais), por      

ato infracional.” 

 

Ainda, no intuito de garantir a ética,       

transparência, ordem e segurança no     

cumprimento dos requisitos legais estabelecidos     

pelo novo regime migratório, a Lei 13.445/17       

não se limitou apenas a estabelecer sanção       

pecuniária sobre o descumprimento de seus      

dispositivos, uma vez que tipificou como crime a        

promoção de migração ilegal, acrescentando     

esse ilícito ao artigo 232 do Código Penal        

Brasileiro. 

 

Nesse sentido, a prática de declarar informações       

falsas às autoridades locais; falsificar     

documentos e outros papéis públicos; facilitar a       

tramitação de pedidos de vistos; viabilizar      

vantagens indevidas a agentes públicos, a fim de        

agilizar a regularização da estada de imigrantes       

no país; serão consideradas crime de promoção       

de migração ilegal, resultando na reclusão do       

autor por 02 (dois) a 5(cinco) anos e multa         

prevista no artigo 108 do novo diploma       

migratório. 

 

Por essas razões, estamos diante de um novo        

panorama, onde muitas mudanças ainda podem      

acontecer na política migratória nacional ao      

longo do 1° ano de governo Bolsonaro, a fim de          

transferred until the entry into force of the new         

regimental structures, for the Ministry of Justice       

and Public Security, whose transition seeks to       

maintain the stability and legal security of       

migration policy in Brazil. 

 

It should be emphasized that the Ministry of        

Justice and Public Security assigns maximum      

priority to compliance with the migratory norms,       

through pecuniary sanctions that affect both the       

legal entity established in national territory, in       

the sense that: 

 

- “ Infractions committed by a legal entity:       

a fine of at least R $ 1,000.00 (one         

thousand reais) and a maximum of one       

million reais (R $ 1,000,000.00), for an       

infraction. " 

 

 

Also, in order to guarantee ethics, transparency,       

order and security in complying with the legal        

requirements established by the new     

immigration regime, the Law 13.445 /17 was not        

limited to establishing a pecuniary sanction on       

noncompliance with its provisions, since it      

typified to promote illegal migration, adding this       

illicit to Article 232 of the Brazilian Penal Code. 

 

 

 

In this regard, the practice of declaring false        

information to local authorities; falsify     

documents and other public papers; facilitate the       

processing of visa applications; to grant undue       

advantages to public agents in order to expedite        

the regularization of the stay of immigrants in        

the country; will be considered a crime to        

promote illegal migration, resulting in the      

author's imprisonment for two (2) to five (5)        

years and a fine provided for in article 108 of the           

new migratory diploma. 

 

 

For these reasons, we are facing a new        

panorama, where many changes can still happen       

in the national migration policy during the first        

year of Bolsonaro´s government, in order to       



garantir que a Política Nacional de Migrações       

cumpra com os seus dispositivos, coordene e       

articule ações setoriais implementadas pelo     

Poder Executivo federal em regime de      

cooperação com os Estados, o Distrito Federal e        

os Municípios, promovendo a participação de      

organizações da sociedade civil, organismos     

internacionais e entidades privadas;    

impulsionando assim o desenvolvimento e     

crescimento econômico brasileiro, mediante o     

estímulo da vinda de profissionais altamente      

qualificados em áreas estratégicas para o País e        

o aumento de investimentos externos. 

 

João Marques e Renê Ramos 

EMDOC Serviços de Imigração 

ensure that the National Migration Policy      

complies with its provisions, coordinates and      

articulates Sectoral actions implemented by the      

Federal Executive Power in cooperation with the       

states, the Federal District and the      

municipalities, promoting the participation of     

civil society organizations, international    

organizations and private entities; thus boosting      

Brazilian economic development and growth, by      

stimulating the arrival of highly qualified      

professionals in strategic areas for the country       

and increasing foreign investments. 
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