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12  
INTRODUÇÃO  

 

A globalização traz como uma de suas consequências, o aumento da mobilidade. Nesse 

sentido, é cada vez mais comum o deslocamento de pessoas de um país a outro, a trabalho, de 

forma legal ou ilegal, sendo que o número de migrantes a trabalho, segundo estimativa da OIT 

chega a 150 milhões no ano de 2013. Mesmo que exista elevada demanda por trabalhadores, as 

barreiras migratórias persistem em muitos países de destino, o que faz com que aumente o 

número de migrantes indocumentados e, consequentemente, haja maior violação de direitos.  

Surge, então, a necessidade de que organismos internacionais ajam na tentativa de 

garantir um rol mínimo de direitos, sempre em respeito a direitos locais, pois a migração 

internacional, em que um indivíduo sai de um país a outro, envolve mais de um Estado em sua 

relação.  

Tendo em vista a necessidade de se adotarem parâmetros mínimos de proteção aos 

indivíduos como um todo, o presente trabalho se pauta na corrente universalista de direitos 

humanos, levando-se em consideração o direito ao trabalho e as diferenças existentes entre as 

culturas e apresenta as seguintes problematizações: Qual a influência das diretrizes do Direito 

Internacional do Trabalho na legislação migratória brasileira? Tais diretrizes são suficientes 

para a tutela do trabalhador migrante, no Brasil? 

Procura-se, com isso, estudar a migração a trabalho, encarando o migrante internacional 

como sujeito de direitos e ressaltando a importância do Direito Internacional do Trabalho, em 

especial das Convenções da Organização Internacional do Trabalho, na elaboração da 

legislação migratória brasileira.  

Parte-se do estudo do contexto global para, então, ser estudado o contexto migratório 

brasileiro. Após, são analisadas as principais convenções da OIT sobre o assunto, com as leis 

nº 6.815/1980 e nº 13.445/2017, a qual foi sancionada ao longo da pesquisa, em 24 de maio de 

2017. A análise do contexto internacional, em cotejo com o brasileiro se revela importante, 

tendo em vista aquele influenciar na elaboração das leis do país, em especial a Lei nº 

13.445/2017.  
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OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

O objetivo geral da pesquisa é: i) verificar a influência da OIT na legislação migratória 

brasileira e se as diretrizes do organismo são suficientes para a tutela do trabalhador migrante. 

 Os objetivos específicos do estudo consistem em:  

a) analisar o contexto migratório dentro do cenário atual global;  

b) identificar as diretrizes internacionais de tutela do trabalhador migrante;  

c) estudar o contexto migratório no Brasil e as leis e políticas públicas brasileiras sobre 

migração a trabalho;  

d) verificar se as diretrizes internacionais da OIT são cumpridas pelo Brasil e se tais 

diretrizes são suficientes para a tutela do trabalhador migrante. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização da pesquisa, foi utilizada a investigação dogmática. Segundo Ariza 

(2006, p.160-161), apesar de não ser isenta de críticas, a dogmática jurídica pode contribuir na 

reconstrução e melhoria do direito, facilitando sua aplicação numa melhor vertente, quando vai 

além da ordenação e sistematização do direito. Preocupou-se, assim, em saber se o direito 

cumpre ou não seus objetivos, como ele deve ser aplicado e interpretado. 

O estudo dogmático utiliza-se, na maioria das vezes, da coleta e análise de um corpo da 

legislação1 ou de jurisprudência concernente ao tema, sendo estes, portanto, denominados de 

fonte primária. Além disso, apoia-se em fontes secundárias, que são modelos teóricos voltados 

para a explicação e entendimento das regras e princípios para a solução do problema proposto 

(OLIVEIRA, 2013). 

Assim, com a utilização da abordagem dogmática de textos jurídicos, realizou-se uma 

análise crítica do ordenamento jurídico brasileiro. Desse modo, a investigação realizada é 

caracterizada por Courtis (2016, p. 5) como de “lege ferenda”, a qual é entendida como 

“investigações dedicadas à proposta de reformas ou modificações ao direito positivo”.                                                            
1   Não se ignora a discussão acerca da lei como objeto de legitimação de uma estrutura ou se classe, exercendo 

um papel ideológico, portanto. “De fato, a lei cumpre uma função ideológica na sociedade, mas isso não 
significa que tal função seja usada exclusivamente em beneficio da classe social privilegiada. Em muitos 
momentos da história, a lei serviu (e deve continuar servindo) como elemento de luta contra os privilégios. A 
lei constitui-se, portanto, num componente central na luta pela hegemonia, principalmente numa sociedade 
democrática” (CASTANHA, 2009, p. 319). 
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A investigação dogmática, desse modo, auxiliou no estudo e interpretação das leis 

internas, sendo que aqui se incluem as leis federais e Resoluções Normativas do Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg), e do Direito Internacional do Trabalho, representado por 

Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 

migração a trabalho.  

Desse modo, foi feito um estudo das diretrizes internacionais que versam sobre o tema 

“trabalhador migrante”, as quais foram sistematizadas para posterior análise com o 

ordenamento jurídico interno, visando, com isso verificar o cumprimento dessas diretrizes pelo 

país. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Levando-se em conta o fato de se tratar o estudo de pesquisa dogmática, em um primeiro 

momento realizou-se uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2008, p. 50-51), com fichamento das 

principais obras relacionadas ao tema. Desta forma, foram efetuadas pesquisas de livros, 

publicações periódicas, impressos diversos, assim como artigos e teses científicas referentes ao 

tema abordado no estudo, envolvendo as áreas de Direito do Trabalho, Direito Internacional do 

Trabalho e Direitos Humanos. Referido procedimento serviu de base para a seleção de 

categorias de estudo. 

Após isso, foi feita pesquisa documental (GIL, 2008, p. 50-51), com levantamento de 

diretrizes internacionais e internas, as quais, posteriormente, foram selecionadas em amostra, 

de modo que atendam os objetivos de (i) identificar as diretrizes internacionais de tutela do 

trabalhador migrante e (ii) estudar o contexto migratório no Brasil e as leis e políticas públicas 

brasileiras sobre migração a trabalho. 

Sobre a relevância de se analisar e interpretar a legislação propriamente dita, sem que 

se recorra ao que outros autores escreveram sobre ela, pode-se citar o pensamento de Freitas, 

citado por Castanha (2011, p. 325):  

 

Examinar as leis em seus próprios textos sem influência de alheias opiniões, comparar 
atentamente as leis novas com as antigas, medir com precisão o alcance e as 
consequências de umas e outras; eis o laborioso processo, que empregado temos para 
conhecer a sustância viva da legislação. 

 
O recurso ao estudo dogmático, quando o tema tratado é a migração, também se mostra 

relevante tendo em vista a imperativa observação das leis pelos servidores responsáveis pelo 

controle migratório (OIT, 2016, p. 59). 
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No mesmo sentido, a necessidade do estudo do contexto migratório no Brasil vai ao 

encontro dos ensinamentos de Castanha (2011, p. 318), para quem não basta interpretar a lei 

pela lei, mas sim compreendê-la em suas várias dimensões, analisando as ações e elementos 

envolvidos no processo de elaboração, aprovação e execução. Daí a importância de sua 

contextualização.   

O estudo das normativas em âmbito nacional mostra-se necessário em razão de serem 

os Estados nacionais dotados de força coercitiva e, além disso, serem os responsáveis pela 

implementação dos direitos humanos (DONNELLY, 2007, p. 39). 

No âmbito internacional, buscaram-se informações no site da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). A escolha de referido organismo se deu em razão de que este tem por 

principais objetivos promover direitos no trabalho, encorajar oportunidades de emprego 

decente, implementar proteção social e fortalecer o diálogo relacionado a questões trabalhistas 

(ILO, 2010), além de traçar as diretrizes gerais sobre a matéria relativa a direito do trabalho em 

âmbito global. 

Além disso, a Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho 

de 1998 traz, em seu preâmbulo, que a OIT se compromete a prestar atenção aos problemas de 

pessoas com necessidades sociais especiais, dentre os quais aos trabalhadores migrantes, 

mobilizando e estimulando esforços nacionais e internacionais para solução de seus problemas. 

(OIT, 2016, p. 19).   

Após as buscas das informações no site da OIT, foi elaborada tabela em que constam as 

Convenções ratificadas pelo Brasil sobre o tema. 

Na sequência, foi feito um cotejo entre as Convenções nº 97 e 143 da OIT, as quais 

tratam sobre o tema “trabalhador migrante” de forma específica. A escolha por se analisarem 

apenas as Convenções – deixando de lado, portanto, a comparação das Recomendações da OIT 

– se deu em razão de que apenas as Convenções2 são dotadas da natureza de jus cogens, 

enquanto que as Recomendações3 são normas com caráter de soft law4 (MAZZUOLI, 2016).                                                            
2  Segundo os ensinamentos de Mazzuoli (2016, p. 211): “A expressão convenção conota então aquele tipo de 

tratado solene (e multilateral) em que a vontade das partes não é propriamente divergente, como ocorre nos 
chamados tratados-contrato, mas paralela e uniforme, ao que se atribui o nome de tratados-lei ou tratados-
normativos, dos quais são exemplos as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares (...)”. 

3  As Recomendações da OIT, portanto, são normas de natureza soft law. Ainda segundo Mazzuoli (2016, p. 
191): “são inúmeras as denominações que integram a soft law, podendo ser citadas as expressões non-binding 

agreements, gentlemen’s agreements, códigos de conduta, memorandos de entendimento, declarações 
conjuntas, declarações de princípios (...), programas de ação, recomendações (...)”.    

4  Segundo Freitas Júnior (2014a, p. 291) citando Shaffer e Pollack (2010, 707-709), essa concepção se 
enquadraria no campo juspositivista, já que a ênfase é dada no caráter obrigatório das hard law. Além disso, o 
autor (2014, p. 07) estabelece alguns preceitos sobre a ideia de soft law: “Conquanto expressão endereçada à 
caracterização de uma ampla variedade de instrumentos regulatórios , tende a ser um qualificativo empregado 
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As convenções, nesse sentido, podem ser comparadas com a lei, pois formulam regras 

e princípios, de ordem geral e destinando-se a reger as relações internacionais nele dispostas 

(SÜSSEKIND, 2000, p. 189). 

Nesse sentido, segundo Mazzuoli (2016, p. 178) as normas de soft law têm como 

característica a flexibilidade, ao contrário das obrigações erga omnes e das normas de jus 

cogens, cujos comandos são em tudo rígidos. Importa destacar que, com isso, não se quer negar 

o predicado de natureza normativa das figuras enquadradas como soft law (FREITAS JÚNIOR, 

2014a, p. 293), mas sim delimitar o objeto do estudo em questão.  

No que se refere ao ordenamento jurídico brasileiro, o marco histórico inicial para a 

seleção da Resoluções Normativas e Projetos de Lei foi o ano de 1980, por se tratar do ano em 

que foi publicada lei objeto de estudo ao início da pesquisa. Para tanto, foram utilizadas a Lei 

nº 6.815/80 e as Resoluções Normativas do CNIg, bem como a Lei nº 13.445/2017, que se 

tratava de projeto de Lei nº 2.516/2015, quando do início da pesquisa.  

Por fim, foi realizada análise entre as Convenções da OIT e o ordenamento brasileiro, 

mais especificamente a Lei nº 6.815/1980 – sempre auxiliada pelo uso interpretação extensiva 

e conforme a Constituição – e a Lei nº 13.445/2017. Foram criadas unidades de registro, 

selecionando temas, palavras ou frases das diretrizes do direito internacional do trabalho para 

que se pudesse observar a presença ou ausência de dispositivo correspondente no direito 

interno, assim como se há compatibilidade deste com o direito internacional (BARDIN, 1977, 

p. 104-105).    
DELIMITAÇÃO DE CONCEITOS   

O tema da migração internacional abrange o estudo de inúmeros fatores para sua 

compreensão, não estando adstrito unicamente ao aspecto trabalhista. Muitas vezes há migração 

em busca de trabalho, por razões climáticas, para fuga de conflitos existentes no país ou, até 

mesmo, em razão da simples necessidade de mudar de vida.                                                             
para designar, particularmente: 1) disposições em forma regra, ou seja, preceito determinado a ser aplicado por 
mecanismo de subsunção, cujo conteúdo, em todo ou em parte, tenha sua eficácia diferida para uma futura 
rodada regulatória; 2) disposições preceituadoras de princípios, vale dizer, de mandamentos de otimização a 
serem aplicados segundo mecanismos de ponderação, cuja eficácia, para os Estados signatários, constitui-se 
mediante processos de aprovação ou ratificação posteriores; e 3) disposições declaratórias de princípios, vale 
dizer, proclamações de princípios que se consideram, por quaisquer mecanismos, já vigentes e, portanto, 
exigíveis desde sempre”.  
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O estudo será voltado ao migrante internacional a trabalho, com enfoque ao estudo das 

leis brasileiras e diretrizes internacionais que versam sobre o tema. Para melhor compreensão, 

faz-se imprescindível a delimitação e a explicação do uso de alguns conceitos utilizados. 

Em primeiro lugar, será dada preferência à utilização do termo migração/migrante, em 

detrimento da utilização dos termos imigração/imigrante e emigração/emigrante. Isso porque, 

atualmente, há um constante fluxo de pessoas de um lugar a outro, de forma circular, o que 

dificulta a categorização do “indivíduo em mobilidade” na concepção fixa de imigrante ou 

emigrante (FIRMEZA, 2007, p. 18).  

É relevante mencionar que o inciso I do art. 1º, §1º da Lei nº 13.445/2017, que 

estabelecia a definição de migrante5, foi vetado pelo Presidente da República, em razão da 

amplitude do termo e sua contradição com o art. 5º da Constituição Federal (BRASIL, 2017).  

Assim, os termos imigrante e emigrante só serão utilizados em casos em que vierem 

expressos em lei ou outro instrumento normativo ou quando seja imprescindível para a 

diferenciação daquele que ingressa em um país (imigrante) daquele que sai de um país 

(emigrante).   

Em regra, ademais, preferir-se-á a utilização do termo migrante em detrimento da 

expressão “estrangeiro”, a qual será utilizada excepcionalmente, caso seja utilizada em lei, por 

exemplo – como é o caso do Estatuto do Estrangeiro – ou quando a palavra for adotada por 

determinado autor.  Note-se que as leis, instrumentos internacionais e, até mesmo, doutrinas, 

utilizam-se do conceito, em sua maioria, ora para diferenciar o nacional do não nacional, ora 

com aspecto discriminatório.  

Isso porque, o conceito de estrangeiro está vinculado à questão do pertencimento e, 

portanto, à dimensão negativa no momento de identificação, qual seja, o momento de se 

perceber quem faz parte de um determinado grupo. Em razão disso, a definição de estrangeiro 

é pautada pelo critério da nacionalidade, sendo eminentemente de ordem jurídica, sendo 

considerado estrangeiro aquele que não tem a nacionalidade de um país, em detrimento 

daqueles que a têm (NICOLI, 2011, p. 22).  

Dentro da categoria “migrante”, apenas será estudado o “migrante a trabalho”, o qual 

recebe sua definição no artigo 2º da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias como sendo “a pessoa que                                                            
5  Nesse sentido, veja o conteúdo do texto vetado: “migrante: pessoa que se desloca de país ou região geográfica 

ao território de outro país ou região geográfica, incluindo o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço e o 
apátrida” (BRASIL, 2017). 
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vai exercer, exerce ou exerceu uma atividade remunerada num Estado que não é nacional” 

(ONU, 1990) (CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, 2010, p. 3).  

O conceito “migrante a trabalho” não se refere, entretanto, ao trabalhador fronteiriço ou 

marinheiro (CAVARZERE, 1995, p. 123), nos termos da Convenção Internacional sobre a 

Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, 

da ONU (1990)6. 

Ressalta-se que a Convenção nº 97 da OIT, no mesmo sentido, não se aplica ao 

marítimo, assim como ao transfronteiriço7. Nesses termos, deve-se anotar que este não será 

estudado, mas apenas as normas jurídicas que digam respeito àquele que se estabelece um país 

com ânimo de definitividade, seja de forma temporária ou permanente8. 

Dentre os elementos que compõem a figura do migrante, inobstante não seja a única, o 

aspecto “trabalho” traz inúmeras reflexões, pois além de consistir na força motriz das migrações 

internacionais, a estada autorizada do migrante está plenamente vinculada ao trabalho 

(NICOLI, 2011, p. 25). Ou seja, “foi o trabalho que fez ‘nascer’ o imigrante, que o fez existir; 

é ele, quando termina, que faz ‘morrer’ o imigrante, que decreta sua negação ou que o empurra 

para o não ser” (SAYAD, 1998, p. 54-55), “é o trabalho que funda a existência do imigrante, 

que lhe confere seu estatuto social e legitima sua presença” (SAYAD, 1998, p. 109).   

Os termos “país de destino/receptor/de acolhimento” e “país de origem/emissor” são 

utilizados de forma indistinta, pois se configuram em sinonímias consagradas pelo uso 

(FIRMEZA, 2007, 18). 

No atual debate acerca do tema, os países se utilizam, em conformidade com sua linha 

argumentativa, os termos “ilegais” ou “indocumentados/irregulares”, para se referirem a                                                            6  “A presente Convenção não se aplica: a) Às pessoas enviadas ou empregadas por organizações e organismos 
internacionais, nem às pessoas enviadas ou empregadas por um Estado fora do seu território para 
desempenharem funções oficiais, cuja admissão e estatuto são regulados pelo direito internacional geral ou por 
acordos internacionais ou convenções internacionais específicas; b) Às pessoas enviadas ou empregadas por 
um Estado ou por conta desse Estado fora do seu território que participam em programas de desenvolvimento 
e noutros programas de cooperação, cuja admissão e estatuto são regulados por acordo celebrado com o Estado 
de emprego e que, nos termos deste acordo, não são consideradas trabalhadores migrantes; c) Às pessoas que 
se instalam num Estado diferente do seu Estado de origem na qualidade de investidores; d) Aos refugiados e 
apátridas, salvo disposição em contrário da legislação nacional pertinente do Estado Parte interessado ou de 
instrumentos internacionais em vigor para esse Estado; e) Aos estudantes e estagiários; f) Aos marítimos e aos 
trabalhadores de estruturas marítimas que não tenham sido autorizados a residir ou a exercer uma actividade 
remunerada no Estado de emprego” (ONU, 1990). 

7  Conforme documento da OIT (2016, p. 22), na Convenção nº 97 da OIT há um erro, pois nela está exposto que 
a Convenção se aplica aos marítimos e transfronteiriços.  

8  Deve-se anotar, contudo, o exposto por Nicoli (2011, p. 23): “Há que se anotar, contudo, que na vivência social 
entre os nacionais de determinado país, também se atribui ao imigrante um traço de provisoriedade na 
comparação com os nativos, vez que (sic) o aquele estará sempre fadado ao retorno à origem ou à completa 
integração (o que, de ambos os modos, significará o fim da condição de imigrante). Assim, por mais perene do 
que o simples estrangeiro, não será tão definitivo quanto um nacional na percepção do país receptor. Isto, 
decerto, contribui para que se arraigue uma diferença entre imigrantes e nacionais”. 
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migrantes que não se encontram no país de forma regular. O Brasil tem se utilizado dos termos 

“indocumentados” ou “irregulares”, tanto para nacionais no exterior como para estrangeiros 

que se encontrem em seu território. No trabalho, será utilizado, preferencialmente, o termo 

“indocumentado”, pois mais consentâneo com as práticas de Direitos Humanos. 

Será evitada a utilização de expressões como “ilegal” e “clandestino”, pois ambas se 

vinculam à percepção distorcida do migrante como um criminoso, sendo tecnicamente 

inadequada do ponto de vista do Direito, o que não se coaduna com a postura de Direitos 

Humanos adotada pelo presente trabalho (ILO, 2010, p. 31-32). Por vezes, foi feita a utilização 

dessas expressões entre aspas, tendo em vista sua utilização no próprio documento estudado.  

Nesse sentido, conforme sustenta Paspalanova (2008) apud Nicoli (2011, p. 27), apenas 

o ato pode ser ilegal e não a pessoa, ou seja, é o ato que se enquadra na conduta descrita no 

código penal, mais do que a pessoa, propriamente dita.   

Apesar de se compreender o caráter multidimensional da migração internacional, tendo 

em vista envolver questões como globalização dos mercados, desenvolvimento econômico, 

remessa de recursos, migração irregular e formação de grupos vulneráveis (FIRMEZA, 2007, 

p. 23), o enfoque do presente trabalho se dará no estudo das diretrizes internacionais, assim 

como na política migratória brasileira, que abrange as leis, resoluções normativas e práticas dos 

Estados, em relação aos indivíduos que chegam ao país, excluindo-se, portanto, a política 

voltada ao emigrante.  

Ainda dentro do contexto migratório, é realizada uma diferenciação, no trabalho, entre 

os termos migrante qualificado –com ensino técnico ou superior ou com experiência para 

exercer a atividade laboral no país – e não qualificado – assim considerados os demais 

indivíduos. Compreendendo a dificuldade de conceituação do termo (FONSECA, 2016, p. 68) 

“qualificado” e ciente de que a adoção poderia levar a uma denotação discriminatória, fez-se 

uma tentativa de reduzir sua significação, de forma a simplificá-la e possibilitar o estudo das 

respectivas normas sobre o tema.  

O conceito adotado assemelha-se à análise realizada por Manfredi (1999), já que a 

autora entende que a qualificação envolve um processo de formação profissional adquirido por 

um percurso escolar e por uma experiência capaz de preparar trabalhadores para o mercado de 

trabalho.  

Além disso, não serão estudados os refugiados, cuja definição vem exposta no art. 1º da 

Lei nº 9.474/97, incisos I a III, estando relacionado à noção de violação de direitos humanos, 

perseguições em razão de raça, religião, nacionalidade, grupo social, dentre outros (BRASIL, 

1997). 
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Quanto aos termos comunidade e sociedade, embora a utilização destes não seja 

unânime quando se estuda o Direito Internacional Público, sendo a palavra “comunidade” muito 

utilizada em documentos e na jurisprudência internacionais (MAZZUOLI, 2016, p. 69) 

preferiu-se a utilização da palavra sociedade em detrimento de comunidade, nos termos do 

entendimento adotado por Mazzuoli (2016, p.67-68) e Mello (2004, p.54).  

Isso porque, segundo Mazzuoli (2016, p. 67), a comunidade seria formada levando-se 

em conta o afeto e a emoção de seus membros, criando-se um vínculo espontâneo e natural 

entre eles. Nesse caso, não cabe aos seus membros decidirem se pertencem ou não a uma 

comunidade, não existindo, ademais, uma relação de dominação entre eles.  

A sociedade, por sua vez, seria formada em razão da vontade de seus membros, 

surgindo, desse modo, pela decisão voluntária desses. Para Mazzuoli (2016, p. 68), é isso que 

ocorre no âmbito do Direito Internacional, pois, em uma sociedade, há divergência entre os 

membros – e não convergência como em uma comunidade – de modo a prevalecer a 

“normatização reguladora de conflitos”, o que ocorre por meio de tratados internacionais, por 

exemplo.  

Por sua vez, o termo discriminação pode ser entendido como a exclusão de pessoas do 

convívio social, motivado pelos fatores naturais ou culturais que as identificam e as 

caracterizam como seres humanos (GÓIS, 2010, p. 134). Assim, a prática passa a ser 

discriminatória quando baseada em critérios subjetivos, não apresentando justificativas 

objetivas para a “diferença” de tratamento eventualmente adotada.   

Observe-se que o conceito de “discriminação” não se confunde com “distinção”, já que 

este é utilizado para diferenciações admissíveis, em virtude de sua razoabilidade ou 

proporcionalidade. A discriminação, por sua vez, diz respeito à exclusão, restrição ou privilégio 

que não seja objetivo ou razoável, que consista em afronta aos direitos humanos (CIDH, 2003, 

p. 111). 

Além disso, a noção de direitos humanos permeia o desenvolvimento do trabalho: a um, 

por se tratar o migrante de sujeito de direitos; a dois, em razão de os direitos econômicos, sociais 

e culturais serem considerados direitos humanos (LIMA JÚNIOR, 2001) (FONSECA, 2009). 

 Tendo em vista suas características principais, dentre as quais a indivisibilidade, 

pretende-se evitar a divisão de direitos humanos em gerações, no sentido do exposto por 

Piovesan (2010a, p. 146), pois se acolhe: 

 
(...) a ideia de expansão, cumulação e fortalecimento dos direitos humanos, todos 
essencialmente complementares e em constante dinâmica de interação. Logo, 
apresentando os direitos humanos uma unidade indivisível, revela-se esvaziado o 
direito à liberdade quando não assegurado o direito à igualdade; por sua vez, esvaziado 



21 

revela-se o direito à igualdade quando não assegurada a liberdade (PIOVESAN, 
2010a, p. 146).   

 
Adotou-se uma concepção contemporânea dos direitos humanos, que surge no pós-

guerra, como resposta às atrocidades cometidas no nazismo e veio introduzida pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de 

Viena de 1993, que fortalecem a ideia de que a proteção dos direitos humanos não só deve ser 

circunscrita ao âmbito estatal, mas também deve se estender à proteção dos seres humanos 

(PIOVESAN, 2010b, p. 5). 

Com o processo de internacionalização trazido, em especial pela Declaração Universal 

de Direitos Humanos, surge a concepção universalista de direitos humanos – na qual se baseia 

o presente estudo – em contraposição ao relativismo cultural, tendo em vista que aquele é o que 

melhor se adequa à noção de Direito Internacional de Direitos Humanos.  

Nesse sentido, o Considerando da Constituição da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) estabelece a não adoção de um regime de trabalho que crie obstáculos ao 

desenvolvimento de boas relações de trabalho em outros países (OIT, 1948), ensejando na 

necessidade de parâmetros mínimos de proteção a todos os trabalhadores em âmbito global.  

Tal considerando se lastreia na concepção universalista de direitos humanos, sendo a 

universalidade característica marcante do regime jurídico internacional de direitos humanos. 

Isso porque, o universalismo afirma a pluralidade de culturas e orientações religiosas, as quais 

devem ser respeitadas com o reconhecimento da liberdade e participação com direitos iguais 

para todos (RAMOS, 2005).  

Essa concepção diz respeito ao direito que temos em razão de sermos humanos no 

sentido de haver um consenso de que todos os Estados estão vinculados e legítimos na medida 

em que reconhecem e protegem os direitos humanos universalmente reconhecidos 

(DONNELLY, 2007, p. 39-44). 

O conceito não deve ser mal compreendido, no sentido de restringi-lo à adoção de 

noções gerais de direitos a serem garantidas de forma indistinta às pessoas, o que consistiria na 

adoção da concepção do universalismo radical. Nesse sentido, direitos humanos universais não 

requerem práticas de direitos humanos idênticas (DONNELLY, 2007, p. 37-49). Pelo contrário, 

o conceito de universalismo – a que Donnelly (2007, p. 49) denomina universalismo relativo – 

garante direitos mínimos das pessoas, levando-se em consideração as particularidades locais.  

As teorias migratórias, por fim são relevantes para o estudo da migração a trabalho, haja 

vista que o migrante pode ser visto precipuamente como uma força de trabalho, segundo 

definição de Sayad (1998, p. 54). 
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Nesse sentido, podem-se citar quatro teorias utilizadas para explicar a inserção do 

migrante no mercado de trabalho do país de destino: a) teoria do mercado dual; b) teoria dos 

sistemas mundiais; c) teoria do middleman e d) teoria da economia étnica.  

Segundo a teoria do mercado dual, haveria uma polarização na estrutura organizacional 

do mercado de trabalho, dividindo-se em primário e secundário. Assim, segundo Piore (1979) 

e Massey et. al. (1993) citados por Vilela (2008, p. 6-7), os nativos de um país têm maiores 

dificuldades em aceitar as posições do mercado secundário, as quais são relegadas aos 

migrantes internacionais.  

Dentre as razões apontadas para a diferenciação entre rendimentos e status do nativo e 

do migrante, citam-se: a) dificuldade de encontrar migrantes qualificados; b) desvalorização do 

capital humano do país de origem; c) discriminação decorrente do próprio mercado e de seu 

caráter segmentado (NORONHA, 2013, p. 5).  

Já a teoria dos sistemas mundiais aponta que nem todos os migrantes recém-chegados 

se encontram em uma situação de vulnerabilidade (NORONHA, 2013, p. 9-10). Ou seja, 

haveria tanto migrantes que ocupam altos cargos como migrantes que ocupam cargos menos 

remunerados, que seria o mercado secundário da teoria dual.  

A teoria do middleman, por sua vez, estabelece que os migrantes se inserem tanto no 

mercado de trabalho aberto como nas empresas de migrantes (co-étnicos), pois calculam o 

custo-benefício de inserção nesses mercados (LIGHT E BONACHI, 1991 apud Vilela 2008, 

p.9). Em geral, os migrantes encontrar-se-iam no meio da pirâmide social, o que pode ser 

explicado, por exemplo, pela temporariedade da migração (BONACICH, 1973 apud 

NORONHA, 2013, p. 14). 

A teoria do enclave étnico, por sua vez, estabelece que as empresas de migrantes 

coexistem com setores primário e secundário, por meio da formação de um mercado paralelo 

(NORONHA, 2013, p. 16) considerando “a) se os proprietários são da mesma origem dos 

trabalhadores; b) se os consumidores deles são ou não co-étnicos; c) se o negócio, conduzido 

pelos proprietários, beneficia os consumidores co-étnicos e; d) se há um ambiente ou atmosfera 

cultural étnica dentro da firma” (LIGHT E BONACHI, 1991; LIGHT et al apud VILELA, 

2008). Ademais, o conceito se ligaria a empresas que se encontram espacialmente na mesma 

região (NORONHA, 2013, p. 19). Na mesma linha do enclave étnico haveria, ainda, o 

empreendedorismo étnico, que se vincula à uma empresa, sendo um conceito menos 

abrangente, pois o empresário é migrante e os funcionários podem ser nativos ou oriundos de 

outra nacionalidade que não a do patrão (NORONHA, 2013). 
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 Por fim, a teoria da economia étnica diria respeito à utilização de mão de obra de 

imigrantes ou membros da comunidade étnica em números significativos, independentemente 

do tipo de negócio e da concentração empresarial (ZHOU, 2004 apud NORONHA, 2013, p. 

23).  

No caso brasileiro, não há uniformidade na adoção das teorias explicadas, o que será 

demonstrado na seção 2 do estudo9. Ou seja, a metodologia de estudo adotada, assim como a 

delimitação do grupo estudado, influencia diretamente na teoria aplicada ao caso concreto, não 

sendo correta a adoção de uma teoria fixa ao estudo da migração a trabalho, do ponto de vista 

do presente estudo.   

Além disso, entende-se que, assim como explicitado por Cavalcanti, Oliveira e Tonhati 

(2015, p. 36) não é possível ficar refém de apenas uma das diversas teorias migratórias 

existentes, tendo em vista a diversidade e a complexidade das migrações na atualidade, que 

abrange o deslocamento de pessoas no espaço geográfico, social, político, econômico e cultural. 

Feitas essas considerações passa-se a estudar o contexto atual e global em que se insere 

a migração a trabalho.  
  

 

  

                                                           
9  Aponta-se que, apesar da relevância das doutrinas migratórias, sua aplicação ao Brasil não é objeto principal 

da pesquisa, a qual se volta à verificação da influência das diretrizes da OIT na legislação migratória brasileira.  
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1 CONTEXTO MIGRATÓRIO GLOBAL ATUAL E DIRETRIZES 

INTERNACIONAIS DE TUTELA DO TRABALHADOR MIGRANTE 

 

O capítulo em questão busca estudar o contexto migratório em âmbito global e atual, 

assim como as diretrizes internacionais que digam respeito à tutela do trabalhador migrante, 

dentre elas, as diretrizes sobre direito ao trabalho. Para isso, são estudados os aspectos da 

globalização, as normas internacionais da ONU e da OIT, assim como as normas de âmbito 

regional sobre o assunto.  

 

1.1 Globalização e circulação de mão de obra  

 

Segundo Castles (apud OIM, 2016, p. 7), o processo migratório é explicado por fatores 

derivados da dinâmica social, pela globalização e por fatores internos aos sistemas políticos. 

Nesse sentido, no presente tópico será estudada a globalização, assim como suas consequências 

para a circulação de mão de obra.  

O termo globalização, apesar de ter se tornado palavra de significado controvertido na 

literatura (OIT, 2005, p. 23), para os propósitos desse trabalho, será conceituado, em sua forma 

genérica como: 

 

(...) processo de intensificação das relações sociais mundiais, decorrente da unificação 
dos mercados e da internacionalização dos processos produtivos, a ponto de 
aproximar distâncias, homogeneizar expectativas de consumo e imaginários culturais, 
bem como de subsumir o poder soberano do Estado-Nação a uma teia 
progressivamente complexa de compromissos internacionais e de políticas traçadas 
ao nível de organismos e arenas transnacionais. (FREITAS JÚNIOR, MERINO, 2004, 
p. 99). 
 

O estudo da globalização se releva importante tendo em vista o fato de que as migrações 

internacionais se dão em âmbito global, não estando, dessa forma, restritas às fronteiras de um 

país. A globalização, então, possibilita a circulação de mão de obra, sendo que esta, contudo, 

não se dá de forma homogênea em todo o mundo. 

A globalização se dá de forma concomitante ou como decorrência do capitalismo, que 

segundo Oliveira (2001, p.62), foi o responsável por criar um processo dimensionado, 

articulado e definido em âmbito mundial, o que faz com que a característica que defina a 

situação atual do capital seja a internacionalização do sistema produtivo. 

Como consequência disso, os Estados não mais sobrevivem de forma isolada, 

encontrando-se interligados em âmbito global. Há uma alteração em noções de institutos 
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tradicionais do direito, como é o caso da soberania do Estado, a qual é mitigada em prol da 

realização de direitos humanos, o que faz com que não mais se admitam violações aos direitos 

dos indivíduos sob a justificativa de exercício da soberania nacional. 

Surgem organismos internacionais e blocos regionais, Estados ratificam tratados 

internacionais e há um aumento de trocas comerciais entre países, o que é propiciado pelo 

avanço das tecnologias e dos meios de transporte, promovendo o encurtamento das distâncias.  

A noção de sociedade nacional, nesse sentido, é substituída pela noção de sociedade 

global e os institutos e conhecimentos aplicáveis àquela não são suficientes para explicar a nova 

configuração e movimentos de uma realidade internacional, mundial ou global. As sociedades 

nacionais continuam a existir, contudo, não dão conta de toda a realidade na qual se inserem 

indivíduos, nações e culturas (IANNI, 1994, p. 148-149) (CASTLES; MILLER, 2004, p. 13). 

Podem-se elencar como características marcantes da globalização, nesse sentido: o 

aumento dos fluxos econômico e financeiro globais sobre os locais, a generalização do livre 

comércio, o crescimento das empresas transnacionais10 e a mobilidade de capital. Tais aspectos, 

contudo, não são únicos, já que a globalização é marcada por diversas dimensões (política, 

ambiental, social, dentre outras), que evoluem de forma desigual, podendo levar, inclusive, a 

tensões entre elas, principalmente em razão da diferença entre as forças de autores e da ausência 

de uma governabilidade global (MARTINE, 2005, p. 4-5).   

Em que pese a existência de controvérsias acerca do conceito e das características da 

nova configuração mundial, existem algumas questões que, conforme Ianni (1994, p. 154) são 

compartilhadas por todos. São elas: reconhecimento de que uma economia mundial ou Estado 

do sistema internacional têm vida próprias, podendo ser identificados e interpretados e, além 

disso, de que o sistema-mundo exerce influência no desenvolvimento e subdesenvolvimento 

das sociedades nacionais inseridas nas estruturas globais. 

Ressalta-se, desse modo, que o conceito de globalização adotado pelo trabalho não se 

restringe à esfera meramente econômica (tendo em vista ser a globalização complexa), mas 

também envolve os aspectos político, social e cultural (GIDDENS, 2006, p. 22). Assim, serão 

estudados os aspectos da globalização, os quais, apesar de serem analisados em tópicos 

separados no presente estudo, encontram-se interconectados.  

 

1.1.1 Aspecto político 

                                                            
10  O trabalho não diferencia as terminologias multinacional e transnacional, sendo ambas utilizadas para 

representar empresas com capital ou filiais em mais de um país (MAZZUOLI, 2013, p. 458).  
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Quanto ao aspecto político da globalização, pode-se dizer que este se relaciona com os 

conceitos de soberania, cidadania e independência, os quais passam a receber outro significado 

ou se tornam fictícios (CASSAR, 2010, p. 27). 

Nesse sentido, os Estados não são totalmente independentes uns dos outros, e, por isso, 

só se pode reconhecer aos Estados uma independência limitada pelas exigências da sociedade 

internacional, ao que Pillet (1998), citado por Mazzuoli (2010, p. 32), denominou 

“interdependência das nações”. Ou seja, os Estados estão interligados em âmbito global, de 

forma a não exercerem um poder irrestrito em âmbito territorial.   

Assim, a independência se relaciona com a noção de soberania do Estado, o qual é 

responsável pela formulação de leis e políticas em seus territórios. Estas leis e políticas são 

plenamente aplicáveis pelos tribunais nacionais: tratando-se da dimensão interna do conceito 

de soberania. A dimensão externa do conceito, por sua vez, diz respeito à condição de igualdade 

entre os Estados em âmbito internacional, impedindo, via de regra, a ingerência de um país na 

esfera jurídica de outro (MAZZUOLI, 2010).  

Com o avanço da globalização, o conceito de soberania sofre modificações, não sendo 

mais considerado absoluto, tendo em vista passarem a existir exceções à regra de não 

intervenção nos Estados. Isso ocorre, segundo Mazzuoli (2010, p. 30-31), com a superação da 

noção de soberania em sua concepção westfaliana de igualdade de Estados, tendo em vista a 

ingerência de organismos internacionais em assuntos que eram de domínio reservado aos 

Estados11.  

Dessa forma, existem questões que ultrapassam as fronteiras de um Estado 

(transfronteiriças), como é o caso de danos ambientais (que mesmo que ocorram em um local 

específico podem gerar reflexos globais) e o “’direito de ingerência humanitária’ que visa 

impedir que determinado Estado invista contra sua própria população, desrespeitando seus 

direitos fundamentais”: isto é, não mais se permite o desrespeito a direitos humanos com 

fundamento na soberania de um país, a qual pode ser subjugada em casos de violações 

(NASCIMENTO et al, 2007, p. 275).  

Quanto ao conceito de cidadania, este vem tomando diferentes contornos no campo 

teórico. Isso porque, a restrição da cidadania a aspectos nacionalistas não mais se amolda às 

exigências atuais. Nesse sentido, Lopes (2009, p. 184) escreve que a cidadania merece uma 

avaliação crítica, pois o simples ‘título de pertencimento’ concedido pelos Estados não é mais                                                            11  A noção de sistema westfaliano se vincula ao “sistema de soberania estatal e no princípio da não intervenção 
em assuntos internos, tal como delineado pelo art. 2º, §7º, da Carta das Nações Unidas de 1945 (...)” 
(MAZZUOLI, 2010, p. 31). 
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legítimo. Assim, citando Herrera Flores e Rodríguez Pietro (2003) e Mezzadra (2005), esclarece 

que no mundo contemporâneo, o exercício da cidadania não mais pode se restringir ao conceito 

de nacionalidade.  

Desse modo, Lopes (2009, p. 186-187) afirma que a “democracia só tem a ganhar com 

a reformulação da cidadania” e, para isso, aponta, em primeiro lugar, que a limitação espacial 

do conceito não responde aos âmbitos de legalidade criados à margem do Estado Nacional. E, 

em segundo lugar, aponta que se deve adotar uma noção de cidadania como instrumento (e não 

de status), que serve para “fazer algo”, ou seja, para se fazer mais do que legitimar posições já 

estabelecidas.   

O aspecto político apontado, que diz respeito, em suma, à mitigação do papel do Estado 

na condução de sua política interna, relaciona-se com o aspecto econômico da globalização, já 

que, por exemplo, com o aumento de circulação de capital, o papel exercido pelos Estados pode 

ser secundarizado em detrimento daquele exercido por grandes empresas, dentre outras razões 

que serão apontadas a seguir. 

 

1.1.2 Aspecto econômico e consequências jurídicas 

 

A globalização da economia se dá com a internacionalização do capital, permitindo o 

entrelaçamento das economias nacionais, com a consequente redução do papel do Estado no 

controle econômico local.  

A redução do papel do Estado na condução da economia, promovendo sua 

desregulamentação, privatização e a liberação do comércio internacional, vai ao encontro do 

propugnado pelas teorias neoliberais que, diante da crise do Welfare State, propõem que o 

crescimento da economia seria realizável com aumento dos lucros e diminuição dos encargos 

sociais. Assim, a partir dos anos 80, tem início uma tendência global para promover a 

liberalização financeira, que vai desde passos mais simples, com a unificação de taxas de 

câmbio e remoção de controles da alocação de crédito no mercado nacional até a liberação do 

setor financeiro (OIT, 2005, p. 28). 

Nesse sentido, o capital passa a fluir livremente entre os países, de forma a não existirem 

fronteiras para o seu deslocamento. Saladini (2011, p. 42), dessa forma, aponta a ausência de 

pátria do capital, que transita livremente entre as fronteiras, objetivando, com isso, encontrar 

um local onde haja maiores possibilidades de obtenção de lucro. Diante disso, as empresas não 

se fixam mais no local de sua matriz, mas buscam por lugares onde haja mão de obra disponível 

e barata, que nada mais são do que aqueles onde a legislação trabalhista é inexistente ou flexível. 
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Há uma fragmentação da produção por diversos países do globo, permitindo a 

desterritorialização da produção e o barateamento dos custos com mão de obra. São oferecidos 

empregos a trabalhadores residentes em países em desenvolvimento e “importados” 

trabalhadores para exercerem funções em setores que não permitam o deslocamento da 

produção. As empresas passam a exercer importante papel no cenário global, o que é feito pelo 

controle do capital que, em alguns casos, pode chegar a exceder o controle exercido pelos 

Estados. Grandes empresas se tornam cada vez maiores e movimentam um valor de capital que 

chega a exceder o Produto Interno Bruto (PIB) de muitos países (SALADINI, 2011, p. 95-96).  

Assim, por exemplo, em pesquisa realizada no ano de 1993, constatou-se que o 

faturamento da “IBM” (International Business Machine) era superior ao PIB da Bélgica; o da 

“Exxon”, superior ao da Dinamarca; e o da “General Motors”, superior ao de cerca de 130 

países (FARIA, 2002 apud SALADINI, 2011, p. 47). Em notícia mais recente (BARBOSA, 

2012) observa-se que o faturamento do Banco do Brasil, no ano de 2012, superou o PIB da 

Argentina. 

Como consequência disso, há o aumento da desigualdade entre os países, o que, apesar 

de não ser atribuído unicamente à globalização, é uma de suas decorrências (OIT, 2005, p. 45).  

Sobre o tema, Süssekind (2000, p. 303) escreve que no século XX, órgãos como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) reconheceram aspectos desumanos 

decorrentes da globalização, por meio da afirmação de que “o neoliberalismo está enriquecendo 

os países a partir do empobrecimento dos países pobres”. Logo, pode-se dizer que a dinâmica 

da globalização está determinada pelo caráter desigual entre os atores que dela participam 

(CEPAL, 2002, p. 17), tratando-se de uma das consequências que desafiam a gestão da 

economia global.  

Ou seja, os países industrializados, por serem dotados, inicialmente, de uma forte base 

econômica, abundância de capital e desenvolvimento tecnológico, ficaram melhor posicionados 

para obter os benefícios da globalização econômica. Todavia, os trabalhadores desses países 

sofreram algumas perdas em razão de problemas internos (OIT, 2005, p. 36-37). 

A globalização, no mesmo sentido, não promoveu, de forma geral, o crescimento 

econômico dos países, sendo que este é distribuído de forma irregular tanto nos países 

industrializados como nos países em desenvolvimento. “Em termos de crescimento da renda 

per capita, apenas 16 países em desenvolvimento cresceram mais de três por cento por ano entre 

1985 e 2000 (...). Pelo contrário, 55 países em desenvolvimento cresceram menos de dois por 

cento por ano, e desses, 23 tiveram crescimento negativo” (OIT, 2005, p. 35).  
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Sobre a liberalização da conta de capital, os ganhos dos países em desenvolvimento para 

participação no sistema financeiro global têm sido cada vez mais questionados. Os benefícios 

em termos de maior acesso aos sistemas financeiros internacionais têm sido reduzidos pela 

instabilidade e esse problema é particularmente maior em países com sistema financeiro pouco 

regulamentado (OIT, 2005, p. 38).  

Pode-se afirmar, desse modo, que os capitais gozam de enorme flexibilidade e 

mobilidade, enquanto que os instrumentos de regulamentação ficam restritos ao âmbito 

nacional ou internacional, o que significa que o mercado mundial de capital vai além dos 

sistemas nacionais de regulamentação (OLIVEIRA, 2001, p. 90). 

A necessidade de aumento da percepção de lucro pelas empresas, que se atrela à 

desregulamentação da economia, é acompanhada pelo discurso de apoio à redução dos encargos 

sociais. 

Assim, diante da “necessidade” de se diminuírem os encargos sociais, a globalização 

traz importantes mudanças no mundo jurídico, com especial reflexo no Direito do Trabalho, 

tendo em vista a sua flexibilização e, até mesmo, desregulamentação pelos Estados. Isso porque, 

conforme Süssekind (2000, p. 301), o aumento da concorrência decorrente da globalização da 

economia exige maior produtividade empresarial e melhor qualidade de produtos e serviços, 

trazendo como necessidade a redução de custos de produção. Como consequência disso, ocorre 

supressão de empregos e redução de direitos sociais e salários reais.  

Ademais, o impacto no mundo do trabalho, segundo Oliveira (2001, p. 81) fica claro na 

diferenciação entre um “centro”, representado por artesãos eletrônicos, trabalhador polivalente, 

qualificado, com elevado grau de autonomia e responsabilidade, maior segurança no emprego 

e possibilidade de reciclagem, e uma “periferia”, na qual existem diversos tipos de 

trabalhadores os quais, em sua maioria, são explorados.  

Além disso, é fato que a crescente transnacionalização de empresas, capital e pessoas, 

foi possibilitada pelo avanço dos meios de comunicação e transporte, sobre o que se passa a 

expor. 

 

1.1.3 Meios de comunicação e transporte 

 

No mundo globalizado, os transportes são cada vez mais eficientes e a comunicação é 

instantânea. Apesar dos inegáveis efeitos trazidos pela globalização, é fato que esta foi 

possibilitada por meio do aprimoramento de meios de comunicação e transporte, os quais 

permitiram um maior fluxo de capital, pessoas e informações. (BAUMAN, 1999, 21-22). 
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Ocorre que o maior fluxo de informações não veio acompanhado da melhoria em sua qualidade, 

pois o controle da informação é detido por uma quantidade pequena de países ou pessoas, 

criando tensões entre a homogeneidade imposta e as heterogeneidades existentes (CEPAL, 

2002, p. 26).  

Em sentido contrário, relatório da OIT (2005, p. 3) aponta que melhores comunicações 

intensificam a conscientização sobre direitos e possibilitam movimentos sociais para “mobilizar 

a opinião e fortalecer a responsabilidade democrática”. Assim, eventos que ocorrem em um 

lugar do globo acabam por afetar a sociedade global, possibilitando a realização de controle 

sobre práticas atentatórias aos direitos humanos.   

 Quanto à influência dos meios de comunicação e transporte na circulação de pessoas, 

pode-se dizer que a evolução daqueles facilita o processo migratório, tendo em vista a 

diminuição do tempo e custo para o deslocamento de pessoas, além de propiciar ao migrante 

um maior contato com o país de origem. “Isso tem estimulado a formação de redes que 

contribuem para manter as identidades nacionais e locais, étnicas e religiosas, o que pode ajudar 

bastante a incrementar o sentimento de ‘pertencer’” (PELLEGRINO, 2003, p. 09). 

O termo pertencimento, contudo, não consiste na formação de guetos, que, para Bauman 

(2003, p. 111) quer dizer “impossibilidade de comunidade”. A formação de guetos consiste na 

combinação entre confinamento espacial, fechamento social e homogeneidade dos indivíduos 

que o compõem. Este terceiro elemento, que nada mais é do que a separação étnica/racial, seria 

o padrão a ser seguido por tais meios de segregação. 

Some-se a isso o fato de que os guetos verdadeiros impossibilitam o real exercício da 

voluntariedade, já que os que a ele pertencem não estão, de certa forma, autorizados a sair 

(BAUMAN, 2003, p. 106), em razão de políticas discriminatórias que são estimuladas pelos 

países.   

O termo “pertencimento” trata de reconhecimento do “outro” como sujeito de direitos, 

de se fazer com que os migrantes se sintam respeitados nos países de destino, pois, com isso, 

tenderiam a ser mais abertos às oportunidades culturais do país, oportunizando um maior 

diálogo entre as culturas (BAUMAN, 2003, p. 127-128).  

Assim, tendo em vista o fato de que o desenvolvimento de meios de comunicação e 

transporte facilita o deslocamento de indivíduos bem como a formação de redes, será analisado 

o aspecto social da globalização. 

 

1.1.4 Aspecto social: circulação de mão de obra 
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Os impactos da globalização na vida dos indivíduos são inúmeros, e um deles, segundo 

relatório da OIT (2005, p. 40-41), é o aumento do desemprego (que chegou a 188 milhões em 

2003) e do trabalho informal (que aumentou em todos as regiões em desenvolvimento, à 

exceção do Leste e Sudeste da Ásia). Nos países industrializados, por sua vez, pode-se citar o 

exemplo dos Estados Unidos como caso em que a taxa de desemprego sofreu um pequeno 

declínio. Assim, a ausência de oportunidades nos países de origem faz com que pessoas se 

desloquem em busca de melhores condições de vida e, consequentemente, de condições de 

trabalho (SILVA; BRITO, 2016, p. 317). 

Com a redução de fronteiras e o desenvolvimento dos meios de comunicação e 

transporte, cada vez mais pessoas deixam o país natal com intuito de melhorar de vida, sendo 

que, de acordo com estimativa da OIT, havia, no ano de 2013, 150 milhões de trabalhadores 

migrantes no mundo (OIT, 2016). Ocorre que, mesmo em face dessa realidade e mesmo que 

haja necessidade de mão de obra nos países de destino (MARTINE, 2005, p. 14), a migração 

de pessoas não é facilitada por estes, os quais impõem barreiras físicas e simbólicas para o 

ingresso de migrantes que não sejam necessários no momento histórico-político específico. Isso 

se dá tendo em vista o fato de que os países ainda têm conseguido exercer sua soberania na 

política migratória (por meio do controle de fronteiras, por exemplo), ao contrário do que ocorre 

com a livre circulação de capitais (SALADINI, 2011, p. 98).  

Bauman (2003, p. 21), citando Jonathan Friedman (1999), nesse sentido, coloca que no 

mundo cada vez mais globalizado, as fronteiras não desaparecem. “Ao contrário, elas parecem 

ser erguidas em cada nova esquina de cada bairro decadente de nosso mundo” e mais, são 

controladas, em sua maioria, por órgãos policiais, de modo que se permita relacionar a questão 

migratória à segurança nacional. 

Isto é, a globalização permitiu e continua permitindo o fluxo de mercadorias, 

informações, capitais e pessoas, sendo que, no caso destas últimas, mostra-se restrito e seletivo, 

pois cabe aos países a “escolha” de determinados tipos de migrantes (os quais, de forma geral, 

devem ser profissionais qualificados) para ingressar em seus territórios de forma legal 

(PETRAS, 1996, p. 495). 

Nesse sentido, Bauman (1999, p. 74) esclarece que, apesar de comumente se dizer que 

existe uma contradição lógica e pragmática entre a extraterritorialidade do capital (que, no caso 

das finanças, é absoluta; no caso do comércio, é quase total; e da produção industrial, é bem 

avançada) e a proliferação de Estados frágeis, referida contradição, de fato, não ocorre.  

Ou seja, a criação de novas e fracas entidades territoriais que sejam “politicamente 

independentes” não vai contra as tendências econômicas globalizantes. A fragmentação política 
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não se constitui em empecilho da sociedade mundial, unida pela livre circulação de informação. 

“Ao contrário, parece haver uma íntima afinidade, mútuo condicionamento e reforço entre a 

‘globalização’ de todos os aspectos da economia e a renovada ênfase do ‘princípio territorial’” 

(BAUMAN, 1999, p. 74).  

Quanto ao princípio territorial citado pelo autor, entende-se que este se aplica aos 

trabalhadores migrantes que sejam destituídos de qualificação profissional, ou, ainda, a 

migrantes que advenham de países mais pobres ou que pertençam a uma religião ou raça que 

sofra discriminação no país de destino.  

Tendo em vista o processo de globalização ser encarado como “seletivo”, ele parece ser 

inadequado para o papel da cultura global. O que é sustentado por esse novo estilo de vida é a 

irrelevância do lugar e, no caso dos migrantes, das fronteiras, fato este que está fora do alcance 

de um grande número de pessoas “nativas” (princípio territorial), que vivem presas ao local 

onde se encontram e que, caso considerem a migração a outros países, “vão encontrar no ‘amplo 

mundo lá fora’ funcionários da imigração pouco amigáveis e severos em lugar dos sorridentes 

recepcionistas dos hotéis”. (BAUMAN, 2003, p. 54). Assim, ainda conforme Bauman (1999, 

p. 07), pode-se afirmar que enquanto para alguns a globalização se trata de fazer o que se quer 

para ser feliz, para outros é a causa de infelicidade. 

Padilla (2010, p. 277, tradução livre), nesse sentido, destaca que entre os programas 

mais comuns para promover a migração estão: “a) aqueles que representam recursos humanos 

altamente qualificados, b) aqueles que empreendem a migração com capital, c) a migração a 

trabalho, d) migração para colonização”, o que corrobora o entendimento acerca da 

“seletividade” da política migratória exercida pelos Estados. 

Referida seletividade é promovida pela edição de políticas de cunho aparentemente 

discriminatório voltada ao migrante (de modo geral não qualificado), que tende a se mover por 

meios irregulares. Isso faz com que tal sujeito se exponha a situações de abuso, tendo em vista 

a quase exclusão desses migrantes indocumentados do âmbito da tutela estatal, podendo ensejar 

o tráfico de trabalhadores e, no caso das mulheres, o tráfico sexual (UN, 2015, p. 02). 

Ademais, tais políticas absorvem recursos qualificados, os quais são mais escassos em 

países em desenvolvimento (CEPAL, 2002, p. 20). Ou seja, a seletividade da mobilidade laboral 

pode contribuir para acentuar as disparidades de ingresso por nível de qualificação, o que acaba 

por favorecer de modo prioritário os países desenvolvidos, gerando desigualdade entre os 

países.  

Quanto a este aspecto – do migrante desejável e indesejável – importante destacar o 

exposto por Ianni (1994, p. 157), para quem a diversidade está sempre presente nas 
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configurações da sociedade global. Ou seja, a globalização não seria possível sem a 

multiplicidade de grupos, classes, nacionalidades, etnias, culturas etc. São estes que se 

globalizam. O capitalismo global, de forma simultânea, promove e se condiciona pela 

homogeneidade e heterogeneidade cultural, o que faz com que haja um aumento da xenofobia 

e de estranhamento em relação ao outro. 

Em que pese o fato de as leis e políticas serem citadas como seletivas, mesmo os 

migrantes qualificados profissionalmente não recebem o mesmo tratamento do que o 

trabalhador nacional. Isso porque tais sujeitos não conseguem maximizar seus benefícios em 

razão da dificuldade em obter reconhecimento de suas qualificações (com a revalidação de seus 

diplomas, por exemplo), além de enfrentarem obstáculos para uma inserção apropriada nos 

países de destino, o que faz com que diminua a contribuição dos migrantes a estes países (ONU, 

20--, p. 247). 

Todavia, apesar de existirem leis e políticas migratórias de cunho restritivo ao redor do 

mundo, há importantes documentos oficiais que reconhecem a importância da admissão de 

migrantes, sejam eles qualificados ou não. Nesse sentido Martine (2005, p. 15) cita um 

documento do U.S. Department of Labor e outro da CIA que sustentam, em resumo, que a 

migração possibilitará um maior dinamismo econômico e demográfico.  

Ou seja, a circulação de pessoas envolve questionamentos complexos tanto do ponto de 

vista do trabalhador migrante, concernente a aspectos de mudança de país, como do ponto de 

vista do Estado, dizendo respeito à edição de leis a regularem a entrada e permanência desse 

trabalhador. Além disso, envolve questionamentos acerca dos benefícios e prejuízos 

decorrentes da migração.  

  

1.1.5 Migração a trabalho: vantagens e desvantagens 

 

A natureza da migração muda no mesmo ritmo em que muda o mundo e se torna cada 

vez mais complexa, exigindo novos modelos de análise e novas definições. A clássica migração 

para colonização do século XIX e primeira metade do século XX, que supunha a mudança de 

toda a família, foi substituída por migrações circulares (ou de ida e volta), protagonizadas por 

estudantes, trabalhadores e refugiados (HABA, 2011, p. 188). 

Nesse sentido, o número de migrantes no mundo atual representa cerca de 3,9% da 

população, enquanto que os migrantes a trabalho representam cerca de 4,4% de trabalhadores. 

Segundo relatório da OIT, isso representava, no ano de 2013, o total de 232 milhões migrantes, 
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sendo que deste número, 107,2 milhões são do sexo masculino e 99,3 milhões do sexo 

feminino12 (ILO, 2015, p. 05).  

Quanto aos migrantes a trabalho (que estão trabalhando ou economicamente ativos), 

estes totalizam 150 milhões de pessoas, sendo 83,7 milhões do sexo masculino e 66,6 do sexo 

feminino. Ainda segundo o mesmo relatório, tem-se que, do total de 150 milhões de 

trabalhadores migrantes, 106, 8 milhões estão alocados no setor de serviços, 26,7 milhões na 

indústria e construção e 16,7 milhões na agricultura (ILO, 2015, p. 5-8).  

A maioria dos trabalhadores migrantes está localizada em países desenvolvidos, 

totalizando a quantia de 112,3 milhões (o que representa 1 a cada 6 trabalhadores), enquanto 

que nos países em desenvolvimento o número chega a 17,5 milhões (1,4% da força de trabalho) 

e nos subdesenvolvidos a 16,9 milhões (1,5% da força de trabalho) (ILO, 2015, p. 10).  

Embora represente, de forma geral, uma pequena porcentagem da população nativa, o 

estudo da migração traz como consequência o apontamento de suas vantagens e desvantagens, 

a depender do ponto de vista adotado. Assim, enquanto a migração traz benefícios econômicos 

ao migrante e sua família, para a economia como um todo o aspecto de análise é mais complexo. 

No curto prazo, a migração pode servir como válvula de escape e, a longo prazo, trazer prejuízos 

ao país de origem, já que este pode “perder” um migrante qualificado para um país que não 

despendeu gastos em sua formação (MARTINE, 2005, p. 11).  

Contudo, mesmo em face de tal “prejuízo” ao país que tenha custeado os estudos do 

migrante (país de origem), pode haver benefícios em razão das remessas aos países de origem 

pelos trabalhadores migrantes (que, no ano de 2014 totalizou 580 bilhões de dólares) (ILO, 

2010, p. 41). Assim, as remessas podem ser utilizadas na produção ou consumidas de modo a 

contribuir para o crescimento do país, de forma que um aumento de dez por cento nas remessas 

per capita leva a uma redução de 3,5% na proporção de pobres (ILO, 2010, p. 45).  

As remessas, nesse sentido, favorecem o acesso ao mercado internacional de países em 

desenvolvimento, mas, por outro lado, podem fazer com que a exportação seja menos 

competitiva e os investimentos em indústria de substituição de produtos importados seja menos 

eficiente, já que tendem a aumentar o valor externo da moeda de um país, assim como sua taxa 

de câmbio (ILO, 2010, p. 42).  

Ainda, caso a migração não seja permanente, pode haver grande incremento profissional 

do migrante, de modo que o incremento seja superior à perda temporária do profissional 

qualificado pelo país de origem (MARTINE, 2005, p. 12-16).                                                            
12  Segundo Harris (1980, p. 74-75) a maioria dos que "se movem” estão em idade ativa, entre 18 e 35 anos e, 

em termos de habilidades, estão acima da média do país de destino.  
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Ademais, a migração pode mitigar problemas de escassez de mão de obra, reforçar 

capital humano e criar oportunidades de trabalho, incrementando a flexibilidade e a 

produtividade da economia e contribuindo para o crescimento do país de destino (FIRMEZA, 

2007, p. 31) (ILO, 2010, p. 57). 

Por outro lado, quando em grande número, os migrantes podem trazer problemas sociais 

ao país receptor, já que competem por casas, cuidados médicos e outros serviços sociais. 

Quando seus salários são baixos e as condições de trabalho precárias, a incidência de crimes e 

a necessidade de serviços legais pode aumentar. (FONG; LIM, 1996, p. 472). 

De todo modo, é fato que os governos têm visto a migração como problema a ser 

resolvido, buscando formas de evitar que os migrantes saiam de seus países de origem. Com 

isso, desconsideram a questão de que a migração se trata de processo relacionado ao 

desenvolvimento humano, segundo o qual as pessoas respondem a oportunidades procedentes 

de fatores ambientais, econômicos e políticos (CASTLES, 2010, p. 14). Dessa forma, o controle 

das fronteiras e a edição de leis e políticas migratórias apresentam, de forma geral, caráter 

restritivo, de forma a limitar o ingresso do trabalhador migrante no território nacional.  

Nesse sentido, uma das justificativas para que se estabeleçam políticas migratórias 

restritivas é a necessidade de proteção do trabalhador nacional. Isso, contudo, é rechaçado em 

relatório da ONU ([20--], p. 249), o qual dispõe que além do baixo número de migrantes nos 

países de destino, estes, majoritariamente, ocupam posições de trabalho não desejadas pelos 

nacionais. Ainda, segundo Martine (2005, p. 17), grande parte dos migrantes são “sobre-

qualificados” para a posição que ocupam e terminam fazendo uma contribuição à produção 

econômica mais elevada do que a população não migrante. Todavia, mesmo que a presença dos 

migrantes seja benéfica à economia, ainda podem existir conflitos com segmentos da população 

em que há competição por postos de trabalho, como é o caso dos trabalhadores blue collar13 

(MARTINE, 2005, p. 17).    

Além disso, existe a percepção de que, com a participação de migrantes no mercado de 

trabalho, haveria a queda de rendimentos dos trabalhadores locais. Ocorre que tal fato está mais 

relacionado com a presença de migrantes indocumentados, tendo em vista que no caso destes, 

há sonegação de inúmeros direitos trabalhistas, o que faz com que haja diminuição de custos 

trabalhistas para o empregador (ONU, [20--], p. 249).                                                            
13  Segundo Klein (in FAUSTO, 1999, p. 30): “Blue collar jobs, termo fundido a partir de white collar (colarinho-

branco, expressão que designa empregados administrativos e do comércio), indicando aqueles empregos que 
exigem o uso de roupas de trabalho ou outras roupas especiais, como mecânicos, mineiros, estivadores etc”. 
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Há casos, ainda, em que os migrantes são mais empreendedores do que os nativos, tendo 

em vista o baixo acesso ao mercado formal, utilização da mão de obra familiar e relações com 

os países de origem para empreenderem (ILO, 2010, p. 64).  

O impacto fiscal, por sua vez, depende da idade em que os migrantes chegam ao país 

destinatário: aqueles que chegam na idade adulta representam uma contribuição às finanças 

públicas e ao sistema social do que migrantes crianças (ILO, 2010, p. 67).  

Assim, de forma geral14, a migração a trabalho traz mais benefícios do que prejuízos 

(SKELDON, 2002, p. 75-79) (MÁRMORA, 2000, p. 17) (CEPAL, 2002, p. 244) (ILO, 2010, 

p. 70) e, nesse sentido, encomendar a política migratória aos organismos policiais encarregados 

de vigiar as fronteiras não é, nos termos do exposto pela ONU ([20--], p. 248), a opção mais 

adequada para a gestão migratória, haja vista sua complexidade. 

Daí o entendimento adotado nesse estudo no sentido de se adotar uma postura baseada 

em valores, encarando o trabalhador migrante como sujeito de direitos, de modo a serem 

garantidos parâmetros mínimos de proteção ao trabalhador migrante. 

 

1.1.6 Proposta: por uma globalização de valores 

 

Conforme Giddens (2006, p. 19) “para o melhor ou para o pior, estamos a ser 

empurrados para uma ordem global que ainda não compreendemos em sua totalidade, mas cujos 

efeitos já se fazem sentir entre nós”. Ocorre que existe a necessidade de se adotar uma postura 

que leve em conta a existência de valores, pensando em uma globalização que esteja centrada 

na pessoa e não apenas nos bens.  

Nesse sentido, importante ressaltar a existência de esforços da Organização 

Internacional do Trabalho para que se respeite a dignidade da pessoa e a valorização do ser 

humano, por meio de um processo mais inclusivo, que seja justo e traga benefícios para um 

maior número de pessoas, trazendo-lhes bem-estar, liberdade e prosperidade. Busca-se uma 

globalização de vertente social, que seja capaz de propiciar trabalho decente (OIT, 2005, p. 5). 

Quanto ao disposto no documento da OIT (2005, p. 05), importante destacar um dos 

pontos para que se atinja a dimensão social proposta, que consiste em um processo de                                                            
14  O tema migratório é complexo e, por essa razão, não mostra consonância entre os autores. Assim, o estudo 

depende do país estudado, do tipo de migrante – se este é ou não qualificado – de sua idade, dentre outros 
possíveis fatores. Assim, por exemplo, enquanto há estudos que afirmam que nos Estados Unidos, os migrantes 
acessam mais os serviços sociais, há estudos que afirmam o contrário (ILO, 2010, p. 68). 
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globalização baseado em valores universais15, requerendo o respeito a obrigações e deveres 

internacionais, com o desenvolvimento econômico baseado no respeito aos direitos humanos.  

Nos termos do relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL, 2002, p. 21), trata-se de adotar uma visão de globalização de valores, sendo esta 

entendida como “a extensão gradual de princípios éticos comuns e cuja manifestação mais cabal 

são as declarações de direitos humanos em suas dimensões mais importantes”. 

Tal aspecto é visto como positivo por Lafer (2012, p. 25), pois, segundo este, a 

internacionalização do mundo, trazida pela globalização, permitiu que se consolidasse uma 

sensibilidade axiológica planetária, fazendo com que um direito violado em uma localidade 

passasse a se refletir na sociedade como um todo.  

A noção de globalização de valores, desse modo, relaciona-se à solidariedade, que, 

segundo Comparato (2006) “prende-se à ideia de responsabilidade de todos pelas carências ou 

necessidades de qualquer indivíduo ou necessidades de qualquer indivíduo ou grupo social”. A 

solidariedade atua, dessa forma, nas palavras de Lopes (2009, p. 193) como um “amálgama que 

propicia a solidez para uma determinada ordem comunitária”.   

Referida vertente mostra-se mais adequada aos propósitos da pesquisa haja vista a 

necessidade de se conferirem parâmetros mínimos de proteção ao trabalhador migrante, 

reconhecendo-o como sujeito de direitos. Tal reconhecimento é feito por alguns documentos 

internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração sobre 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da OIT e, mais recentemente, a Declaração do 

Milênio das Nações Unidas (OIT, 2005, p. 8) que garantem, em âmbito global, o direito ao 

trabalho, inclusive do migrante internacional.  

 

1.2 Direito Internacional dos Direitos Humanos16: direito ao trabalho do trabalhador 

migrante 

 

A noção de direitos humanos mostra-se relevante para o estudo, tendo em vista se tratar 

o trabalhador migrante de sujeito de direitos.                                                             
15  O assunto em questão será melhor abordado no item 1.2.2. Note-se que o trabalho adota a concepção de 

universalismo, respeitando com igualdade de dignidade as diferenças, ou seja, não se trata da “falsa” 
universalidade, que consistiria na imposição de padrões ocidentais aos indivíduos.  16  O Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste em um sistema de normas, procedimentos e instituições 
internacionais desenvolvidas para implementar esta concepção e promover o respeito dos direitos humanos em 
todos os países, no âmbito mundial (PIOVESAN, 2010a, p. 6).  
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Deve-se levar em conta que são diversos os motivos que impulsionam o trabalhador a 

mudar de país, a trabalho: guerra, perseguições étnicas, por vontade ou por obrigação 

(SALADINI, 2011, p. 124). O principal deles, segundo Klein (in FAUSTO, 1999, p. 13) e 

Cunha (1998, p. 498), relaciona-se com a pobreza, com a ausência de condições para se manter 

no país de origem, já que, ainda segundo Klein (in FAUSTO, 1999, p. 13), a maioria dos 

migrantes não abandonaria sua casa e comunidade se pudessem escolher, de forma livre, se 

permaneceriam em seu local de origem. Ou seja, o déficit na geração de empregos de qualidade 

impulsiona a decisão de migrar (ALMEIDA; PENA, 2009). 

Com isso, questiona-se a voluntariedade da migração a trabalho (em detrimento do 

deslocamento involuntário), já que diante da ausência de oportunidades no país de origem, o 

sujeito não vê outra alternativa senão a busca por melhores condições de vida. 

Diante dessa situação, nota-se que o migrante pode ser considerado vulnerável 

(MARTINE, 2005, p. 16) pela sua condição social – muitas vezes pobre – cultural e 

politicamente, encontrando, quando do ingresso em um país receptor, diversas barreiras que 

impedem sua efetiva integração na comunidade local, assim como quanto ao acesso ao trabalho 

neste país.  

Nesse sentido, pretende-se explorar a noção de Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, apresentando os principais instrumentos normativos que se relacionam, mais 

especificamente, com o direito ao trabalho, tendo em vista este se mostrar “como uma fonte de 

sobrevivência e promotora da dignidade humana, vinculando-se ao direito à vida” (FONSECA, 

2009, p. 15), que deve ser garantido ao trabalhador migrante, servindo de fundamento à 

pesquisa. 

 

1.2.1 Noção de Direitos Humanos no âmbito internacional 

 

Em âmbito estatal, a Declaração de Independência Americana de 1776 e a Declaração 

Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, foram os primeiros instrumentos a 

reconhecer direitos de caráter humanitário. Além de tais declarações, que consagram, 

principalmente, direitos civis e políticos, a Constituição Mexicana de 1917, a Declaração dos 

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado da Rússia de 1918, a Constituição Soviética de 1919, 

a Constituição Alemã de 1919 e a Carta do Trabalho Italiana de 1927, foram as primeiras a 

consagrar direitos humanos econômicos, sociais e culturais (LIMA JÚNIOR, 2001, p. 19) 

(FONSECA, 2009, p. 23-24). 
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A primeira fase de internacionalização dos direitos humanos, por sua vez, teve início na 

segunda metade do século XIX e seu fim com a 2ª Guerra Mundial, manifestando-se nos setores 

humanitário (Convenção de Genebra de 1864), na luta contra a escravidão (Ato Geral da 

Conferência de Bruxelas de 1890) e na regulação dos direitos do trabalhador assalariado 

(criação da Organização Internacional do Trabalho em 1919) (COMPARATO, 2013, p. 68). 

Para Piovesan (2010, p.115-118), os marcos do processo de internacionalização dos 

direitos humanos se deram com o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização 

Internacional do Trabalho, sendo que tais institutos contribuíram ao assegurar parâmetros 

mínimos globais para as condições de trabalho, ao fixar a manutenção da paz e segurança 

internacional e ao proteger direitos fundamentais em situação de conflito.   

Referidos institutos promoveram uma modificação na concepção de direito 

internacional, o qual deixa de ser voltado apenas para regular as relações entre Estados, 

passando a dispor sobre a salvaguarda de direitos humanos. Assim, além de romperem com a 

ideia de que o direito internacional é lei regente da relação entre os Estados e de que o Estado 

é o único sujeito de direito internacional, rompem, também, com a ideia de soberania absoluta, 

permitindo intervenções de caráter humanitário (PIOVESAN, 2010a, p. 118-120).  

A concepção contemporânea de direitos humanos, em âmbito internacional, por sua vez, 

tem como marco normativo a Declaração Universal de Direitos Humanos (que promove a 

internacionalização desses direitos) e é fruto do pós-guerra, surgindo como resposta às 

atrocidades cometidas durante o nazismo (PIOVESAN, 2010a).  

Assim, ante a necessidade de se protegerem os indivíduos contra as arbitrariedades 

cometidas pelos Estados, há um esforço para a elaboração de um sistema de regras 

internacionais que seja pautado em um referencial ético, no sentido do pensamento kantiano de 

que as pessoas devem ser um fim em si mesmas e não meios para se atingirem propósitos, 

quaisquer que sejam eles (PIOVESAN, 2015, p. 46). 

A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), todavia, tinha força jurídica 

limitada, o que fez com que se adotassem outros dois instrumentos normativos: o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Sociais e 

Econômicos (1966). Importa ressaltar que tais instrumentos surgem no contexto de Guerra Fria 

(disputa ideológica envolvendo, principalmente, Estados Unidos – capitalista – e Rússia – 

socialista), daí a divisão entre dois pactos versando sobre distintos temas (LIMA JÚNIOR, 

2001, p. 29).  

Além disso, pode-se citar a Proclamação de Teerã sobre Direitos Humanos, adotada 

pelo plenário da I Conferência Mundial de Direitos Humanos, em 13 de maio de 1968, que nada 
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mais era do que uma avaliação das duas primeiras décadas da DUDH, destacando-se o exposto 

em seu parágrafo 13: “Uma vez que os direitos humanos e as liberdades fundamentais são 

indivisíveis, a realização plena dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, 

sociais e culturais é impossível” (TRINDADE, 2003a, p. 77-80).  

Nesse contexto, emergem, de um lado, o Direito Constitucional ocidental, caracterizado 

por textos constitucionais mais abertos a princípios, dotados de carga axiológica, e de outro, o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a criação de um aparato internacional de 

proteção de direitos (PIOVESAN, 2015, p. 47).  

Surge, então, a noção de Estado de Direito Internacional, que é marcado pela pluralidade 

normativa, ou seja, são relevantes as leis, a Constituição do Estado e os tratados internacionais, 

aqui incluídos os tratados de direitos humanos, sendo que tais normas se comunicam entre si. 

“É exatamente essa articulação da legislação nacional com a internacional que caracteriza o 

Estado de Direito Internacional, na medida em que, em vez de excluir uma fonte em detrimento 

da outra, esse novo tipo de Estado aceita o diálogo entre as mesmas fontes”. (GOMES; 

MAZZUOLI, 2013, p. 83-84).  

O sistema internacional de direitos humanos, desse modo, passará a ser composto por 

diversos instrumentos normativos, formando um corpus iuris autônomo, e terá como 

características: a) a responsabilização do Estado em caso de não proteção de direitos; b) a 

transformação dos indivíduos em sujeitos de direito internacional público, já que passam a 

poder vindicar seus direitos nos casos em que o sistema interno seja ineficaz; e c) a modificação 

do sentido de soberania, abandonando a noção westfaliana de igualdade entre sujeitos e 

reciprocidade entre partes contratantes. (MAZZUOLI, 2010, p. 30-31), fazendo com que surja 

uma nova disciplina da ciência jurídica: o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(TRINDADE, 2003a, p. 83). 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao encontro do acima exposto acerca da 

noção de globalização de valores, exige que se adote a noção universal de direitos humanos 

(CIDH, 2003, p. 170), tendo em vista a incompatibilidade do relativismo cultural com a 

internacionalização de direitos humanos.  

 

1.2.2 Universalismo x relativismo  

 

Os países, no atual cenário, encontram-se em constante comunicação. A globalização, 

de fato, permitiu e ampliou, de modo significativo, a ocorrência de trocas entre os Estados.  
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Com isso, o aumento do fluxo de pessoas também ocorreu, embora não de forma 

igualitária a todos os indivíduos do globo, conforme já exposto. Diante disso, a existência de 

um direito supranacional se faz essencial para garantir aos sujeitos um rol mínimo de direitos, 

que sejam comuns a todos os indivíduos do globo. 

Nesse sentido, na teoria de direitos humanos, existem duas concepções de direitos 

humanos: a universalista e a relativista, que divergem em seu conceito e no modo de enxergar 

o ser humano como sujeito de direitos, partindo de pressupostos distintos para a sua tutela. 

A noção de universalidade de direitos humanos vem estampada na Declaração de 

Direitos Humanos de 1948, desde o seu preâmbulo, além de vir disposta na Resolução nº 32/130 

da Assembleia Geral das Nações Unidas e Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993, 

em seu parágrafo 5º. Em tais instrumentos ficou estabelecido que os seres humanos são sujeitos 

centrais dos direitos humanos, independentemente do local onde se encontrem, da etnia, 

religião, convicção política, sexo, dentre outros, ou seja, são titulares de direitos (RAMOS, 

2005, p. 180).  

A noção universalista de direitos humanos se pauta na afirmação de que a pluralidade 

de culturas e orientações religiosas devem ser respeitadas, com o reconhecimento da liberdade 

e participação, garantindo-se direitos iguais para todos. Tal concepção é caracterizada pela 

indivisibilidade, interdependência, indisponibilidade, caráter erga omnes, exigibilidade e 

aplicabilidade imediata dos direitos humanos (RAMOS, 2005, p. 179-225).  

Essa concepção diz respeito ao direito que as pessoas têm por serem humanas, no 

sentido de haver um consenso de que todos os Estados estão vinculados e legitimados apenas 

na medida em que reconhecem e protegem os direitos humanos universalmente reconhecidos 

(DONNELLY, 2007, p. 39-44). 

Para o relativismo cultural, por sua vez, a noção de direito se relaciona ao sistema 

político, econômico, cultural e moral de uma sociedade, e, nesses termos, cada cultura tem um 

discurso de direitos relacionados às especificidades locais. Tais características impediriam a 

adoção de conceitos universais, já que cada Estado adotaria políticas em conformidade com a 

cultura de seu povo. A adoção de tal concepção é que faria com que se permitissem práticas 

como a mutilação genital feminina, por exemplo (PIOVESAN, 2013, 132).  

Com isso, haveria uma abertura para que se admitissem leis que repugnassem a garantia 

de direitos humanos a estrangeiros, sob a justificativa cultural, o que, segundo entendimento do 

presente trabalho, não pode prosperar.  

Nota-se, desse modo, que o relativismo cultural não é compatível com o respeito aos 

direitos universais dos seres humanos, já que, ao contrário do universalismo, o relativismo 
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privilegia a cultura de uma coletividade como justificadora de práticas que desprestigiam a 

autonomia do indivíduo (PIOVESAN, 2013, p. 132).  

Ou seja, entender pela aplicação da teoria do relativismo cultural vai de encontro com o 

que estabelecem os instrumentos internacionais de direitos humanos, que “buscam assegurar 

proteção universal aos direitos e liberdades” dos indivíduos (PIOVESAN, 2013, p. 132). 

Corroborando tal entendimento, Llerena (2011, p. 23) entende que são princípios 

centrais de proteção de direitos humanos a igualdade, a universalidade e a não discriminação, 

já que tais princípios garantem o reconhecimento da diversidade com o fim de promover a 

equidade, garantindo às pessoas um rol de direitos em qualquer lugar onde se encontrem, com 

a proibição de exclusão, diferenciação, separação, sustentada em “noções de superioridade ou 

subordinação que dificultam a convivência social e geram a violação de direitos”.  

Assim, a autora acrescenta que as noções de sujeitos de direitos e dignidade são 

essenciais para a garantia de direitos aos trabalhadores migrantes (e aos migrantes, de forma 

geral), pois permitem tutelá-los em face de eventuais discricionariedades do Estado, o qual pode 

agir no sentido de não lhes garantir determinados direitos em razão da nacionalidade, por 

exemplo (LLERENA, 2011, p. 22).  

Importa ressaltar que a adoção da teoria universal de direitos humanos, adotada no 

trabalho, não exclui o entendimento segundo o qual devem ser respeitadas as particularidades 

locais (desde que estas, é claro, não ofendam o rol mínimo de direitos e garantias dos 

indivíduos), sendo plenamente compatível com a ética de alteridade adotada por Lévinas17, a 

qual será melhor explicitada na seção 3.  

Ou seja, a ideia de universalidade não equivale à uniformidade total; pelo contrário, é 

enriquecida pelas particularidades regionais. Assim, cada sistema tem funcionado em seu ritmo 

e atento à realidade dos direitos humanos de seu continente, vivendo seu próprio momento 

histórico e seguindo sua trajetória (TRINDADE, 2003b, p. 30). 
Tal entendimento é reforçado pelo disposto no parágrafo 5º da Declaração de Viena, 

segundo o qual devem ser levadas em conta as especificidades nacionais e regionais, assim 

como os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos (RAMOS, 2005, p. 181) 

(DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA, 1993).  

Nota-se, desse modo, que a teoria universalista adotada não se cinge a uma ideia 

abstrata, vazia de conteúdo e centrada na concepção ocidental de direito e do valor da identidade                                                            
17  Os direitos humanos, no sentido do acima exposto, emergem da consciência do direito do Outro, reconhecendo 

sua infinitude e fragilidade humana, o que favorece a implementação universal dos direitos humanos e a 
solidificação da tolerância ao diferente (PARREIRA; TRAMONTINA, 2014, p. 355). 
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(FLORES apud WOLKMER; BATISTA, 2011, p. 141), já que se levam em consideração as 

diferenças culturais, respeitando-se o minimum standard garantido pelas normas 

internacionais18.  

Ante ao exposto, passa-se à análise dos instrumentos normativos que compõem o corpus 

iuris do Direito Internacional dos Direitos Humanos relacionados ao direito ao trabalho, que 

também deve ser garantido ao trabalhador migrante.  

 

1.3 Direito Internacional dos Direitos Humanos: instrumentos normativos sobre direito 

ao trabalho aplicáveis ao migrante 

 

Nesse tópico, serão estudados os instrumentos internacionais que, de alguma forma, 

estejam relacionados com o tema “direito ao trabalho”. Este, no entendimento de Fonseca 

(2009, p. 110), não se confunde com a liberdade de trabalho, que se relaciona à liberdade, nem 

com o dever de trabalhar, que diz respeito a um dever moral de contribuir à sociedade. Isso 

porque, o direito ao trabalho é um direito econômico-social. 

Inobstante os instrumentos internacionais, como é o caso da Declaração Universal de 

Direitos Humanos e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, façam 

uma abordagem indistinta sobre o direito ao trabalho e a liberdade de trabalhar (FONSECA, 

2009, p. 113), serão apresentados os documentos que se relacionam com o tema. De toda forma, 

com auxílio de pesquisa bibliográfica (URIARTE, 2009) (PIOVESAN, 2010a) (FONSECA, 

2009, p.113) (FIRMEZA, 2007, p. 28-29) chegou-se ao seguinte resultado:  

 

Tabela 1: Instrumentos internacionais sobre “direito ao trabalho” 

Instrumentos internacionais Situação  

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

Assinada pelo Brasil em 10.12.1948 

                                                           
18  Para Flores (2002, p. 14) nem o universalismo nem o “particularismo” (que enseja a visão abstrata e localista) 

devem prevalecer, já que acabam por dogmatizar seus pontos de vista, ao não relacionarem suas propostas ao 
contexto real (FLORES, 2002, p. 14). Para o autor, deve prevalecer, assim, o universalismo de chegada, 
segundo o qual haveria o respeito à pluralidade cultural, sem se desconsiderar a pessoa humana como valor 
fundamental universal (WOLKMER; BATISTA, 2011, p. 143). Pensa-se que as teorias universalista – nos 
moldes adotados no trabalho – e intercultural não se contradizem, mas se complementam.  
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Instrumentos internacionais Situação  

Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais 

Ratificado pelo Brasil em 24.1.199219 

Protocolo Facultativo ao Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais 

Não ratificado pelo Brasil 

Convenção Internacional para a Proteção 

dos Direitos de todos os Trabalhadores 

Migrantes e suas Famílias 

Não ratificada pelo Brasil 

Convenção sobre eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as 

mulheres 

Ratificada pelo Brasil 01.02.198420 

Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto San Jose de Costa Rica) 

Ratificada pelo Brasil em 25.9.199221 

Protocolo Adicional à Convenção 

Americana de Direitos Humanos em 

matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (Protocolo de San Salvador) 

Ratificado pelo Brasil em 21.8.199622 

Fonte: elaboração própria 

 

O sistema internacional de proteção aos direitos humanos, conforme se vê na tabela 

acima (que demonstra apenas uma parte dos instrumentos internacionais de tutela de direitos), 

pode apresentar diferentes âmbitos de aplicação.  

Assim, existem os sistemas global e regional de proteção de direitos humanos, os quais 

são complementares entre si, sendo inspirados em uma fonte comum, a DUDH, “ponto de                                                            
19  “Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 226, de 12.12.1991, e promulgado pelo Decreto n. 592, de 

6.7.1992” (PIOVESAN, 2010a, p. 383). 
20  Promulgada pelo Decreto nº 4.377, de 13.9.2002 (BRASIL, 2002).  
21  “Aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 27, de 25.9.1992, e promulgada pelo Decreto n. 678, de 

6.11.1992” (PIOVESAN, 2010a, p. 386).  
22  “Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo n.56, de 19.4.1995, e promulgado pelo Decreto n. 3.321, de 

30.12.1999” (PIOVESAN, 2010a, p. 386).  
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irradiação dos esforços em prol da realização do ideal de universalidade dos direitos humanos” 

(TRINDADE, 2003b, p. 28).  

Os instrumentos que compõem o sistema global são produzidos no âmbito das Nações 

Unidas (ONU), que, por sua vez, representa os Estados participantes da sociedade internacional 

(PIOVESAN, 2012). Seu campo de incidência, então, não se limita a determinada região, 

podendo alcançar qualquer Estado integrante da ordem internacional, desde que expresse seu 

consentimento no que se atém aos instrumentos de proteção.  

O sistema regional, por sua vez, busca internacionalizar os direitos humanos em âmbito 

regional, sendo destinado, portanto, apenas aos países da região determinada, sendo que as 

principais delas são a Europa, América e África, cada qual apresentando um aparato jurídico 

próprio (PIOVESAN, 2010a, p. 249-251). 

Em face desses instrumentos de proteção internacional, cabe ao indivíduo que sofreu 

violações em seu direito a escolha daquele sistema que seja mais favorável para a sua tutela, 

devendo levar em consideração que a ação internacional é suplementar, consistindo em garantia 

adicional de proteção aos direitos humanos (PIOVESAN, 1999, p. 199-200). 

Para melhor entendimento, será feito estudo dos instrumentos em âmbito global, 

passando-se ao estudo do sistema interamericano de direitos humanos. Por fim, será analisada 

a Opinião Consultiva nº 18 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 

 

1.3.1 Instrumentos normativos no âmbito mundial  

 

Em tal ponto serão estudados os instrumentos normativos em âmbito mundial, os quais 

conferem diretrizes mínimas de proteção aos seres humanos no que tange ao direito ao trabalho. 

Tais instrumentos nada mais são do que resultado da internacionalização dos direitos humanos, 

que se deu com maior vigor a partir do século XX.  

São eles: Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e Protocolo Facultativo, Convenção 

Internacional para a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias 

e Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. 

 

1.3.1.1 Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (dezembro de 1948) foi o primeiro 

instrumento internacional a disciplinar a questão relativa aos direitos humanos no âmbito 
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internacional (TRINDADE, 2003a, p. 55), fazendo surgir o reconhecimento, pela sociedade 

internacional, que a dignidade e o “direito a ter direitos” são imanentes ao homem ou à mulher, 

independente de título, condição ou fator (ALMEIDA, 2002, p. 16). Tal processo fez com que 

se passasse a tutelar o ser humano de forma geral, e não sob certas condições, tal como era feito 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), por exemplo.  

A DUDH objetiva delinear uma ordem mundial “fundada no respeito à dignidade 

humana, ao consagrar valores universais”, traduzindo em ruptura com o legado nazista “que 

condicionava a titularidade de direitos à pertinência à determinada raça” (PIOVESAN, 2010a, 

p. 142).  

Além da universalidade, a DUDH traz em seu bojo a indivisibilidade dos direitos ao 

conjugar direitos civis e políticos (arts. 3º ao 21) com direitos sociais, econômicos e culturais 

(arts. 22 a 28). Duas são as inovações da Declaração, segundo Piovesan (2010, p. 145): “a) 

parificar, em igualdade de importância, os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, 

sociais e culturais; e b) afirmar a inter-relação, indivisibilidade e interdependência de tais 

direitos”.  

Referida Declaração é considerada por Trindade (2003a, p. 55) “o ponto de partida do 

processo de generalização da proteção dos direitos humanos”, introduzindo a noção 

contemporânea de direitos humanos, segundo a qual passam a ser entendidos como unidade 

interdependente e indivisível (PIOVESAN, 2010a, p. 146). Além da DUDH, com os Pactos de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto de Direitos Civis Políticos estando em vigor, 

abriu-se espaço para a gradual passagem da fase legislativa para a de implementação de tratados 

internacionais (TRINDADE, 2003a, p. 62). A criação de mecanismos capazes de assegurar a 

universal observância dos direitos humanos, todavia, ainda não foi completada 

(COMPARATO, 2013, p. 238).  

Foi por meio da DUDH que prosperou a ideia de que a proteção do indivíduo não deve 

se restringir ao domínio do Estado, tratando-se de matéria de interesse internacional e trazendo 

como consequências: a) a revisão da noção tradicional de soberania, que é relativizada em prol 

dos direitos humanos; b) consolidação da ideia de que o indivíduo deve ter direitos protegidos 

em âmbito internacional (PIOVESAN, 1999, p. 197). 

A DUDH não se trata de instrumento da dogmática jurídica, devendo ser considerada, 

na opinião de Almeida (2002, p. 21), instrumento do Direito Natural – não o que se opõe ao 

direito positivo, mas direito “problemático e conjetural”, funcionando como baliza para a ordem 

jurídica. Assim, apesar de a Declaração não consistir em tratado internacional (já que fora 

aprovada sob a forma de Resolução), a DUDH é vista como costume internacional e princípio 
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geral de Direito Internacional e, por tal razão, é fonte de direito internacional, dotado de 

natureza obrigatória (JUBILUT, 2002, p. 41); (PIOVESAN, 2010a, p. 151)23.  

O sistema internacional de direitos, desse modo, passou a ser composto por diversos 

instrumentos normativos, sendo certo que a Declaração Universal serviu e serve como fonte de 

inspiração e ponto de convergência dos instrumentos em nível global e regional.  

Assim, quanto ao direito ao trabalho, a DUDH traz, em seus artigos 22 a 25, disposições 

no sentido de conferir ao trabalhador direitos mínimos, garantindo-lhe, dentre outros: direito à 

segurança social, ao trabalho, de livre escolha do trabalho, a condições equitativas de trabalho 

e proteção contra o desemprego, a salário igual por trabalho igual, a uma remuneração 

satisfatória, ao repouso, à associação em sindicatos. 

Insta ressaltar que a OIT tem desenvolvido, por meio de várias convenções, os direitos 

do trabalhador elencados no artigo XIII da DUDH (COMPARATO, 2013, p. 242).  

 

1.3.1.2 Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e Protocolo 

Facultativo 

 

O segundo instrumento internacional a ser analisado já foi citado em passagens do 

estudo, tendo em vista fazer parte da evolução histórica do Direito Internacional de Direitos 

Humanos.  

Nesse sentido, os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais representam a busca pela 

“jurisdicização” da DUDH, além de representarem o detalhamento dos direitos dispostos nesta 

Declaração (LIMA JUNIOR, 2001, p. 30-31). Tais Pactos, que deveriam consistir em apenas 

um instrumento normativo, foram a solução encontrada para a positivação dos direitos 

defendidos pelo bloco socialista e pelo capitalista à época. O PIDESC, assim, nada mais é do 

que resultado do defendido pelo bloco socialista, que apregoava a igualdade econômica e social, 

criando obrigações positivas para os Estados e atribuindo a eles responsabilização 

internacional.  

Referida divisão entre dois Pactos é, no entender de Comparato (2013, p. 292), artificial. 

Isso porque tanto o direito à autodeterminação dos povos, quanto o direito à sindicalização, por                                                            
23  Segundo Mazzuoli (2016, p. 190-191), a DUDH não é considerada um tratado, mas, tampouco, pode ser 

enquadrada nos instrumentos de soft law. “A Declaração Universal de 1948, por estabelecer um código de ética 
universal relativamente à proteção internacional dos direitos humanos, integra o jus cogens internacional, e 
prevalece à vontade dos Estados e aos seus respectivos direitos internos”. 
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exemplo, são reconhecidos em ambos os Pactos. Assim, para o autor, os redatores estavam 

cientes de que o conjunto de direitos humanos forma um todo indivisível, já que o preâmbulo 

dos Pactos é idêntico. Insta ressaltar que a unidade dos direitos humanos vem expressa, 

outrossim, na Resolução nº 32/120 da Assembleia Geral da ONU e na Declaração de Viena de 

1993. 

O PIDESC foi adotado e aberto para assinatura, ratificação e adesão em 19 de dezembro 

de 1966, em conjunto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e entrou em vigor 

em 1976, três meses após a data de depósito do 35º instrumento de ratificação (RAMOS, 2014, 

p. 146), cumprindo com o disposto no artigo 27 do referido Pacto. 

Assim, é certo que referido Pacto detalhou os direitos sociais, econômicos e culturais 

outrora expostos na DUDH, de forma a elencar os direitos sociais em sua terceira parte, 

estabelecendo, por exemplo, o direito ao trabalho (possibilidade de ganhar a vida por um 

trabalho livremente escolhido), direito de todas as pessoas gozarem de condições de trabalho 

justas e favoráveis, direito das pessoas formarem sindicatos e a eles se associarem, direito de 

greve. Tais direitos estão elencados nos artigos 6º ao 8º do PIDESC.  

Além disso, importante destacar que o art. 2º do Pacto garante que o exercício de direitos 

se dê sem qualquer forma de discriminação, inclusive de origem nacional, o que faz com que 

se entenda pela necessidade de políticas não discriminatórias voltadas ao trabalhador migrante. 

Destaque-se que o Protocolo Facultativo ao PIDESC permite que vítimas de violações 

de direitos sociais, econômicos e culturais, em caso de não encontrarem soluções para tais 

violações em seus países, recorram ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tal 

Protocolo facultativo não foi ratificado pelo Brasil e, portanto, não pode ser aplicado no âmbito 

interno. 

Por fim, ainda que consista em relevante documento internacional, o PIDESC 

“estabelece um frágil sistema de monitoramento, e sua herança jusracionalista, atribui à lei um 

valor maior que o real para a possibilidade de alterar o status quo pela simples mudança 

legislativa24” (LIMA JUNIOR, 2001, p. 35-36).    
1.3.1.3 Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres 

                                                            
24  O monitoramento de aplicação do PIDESC se dá por meio de apresentação de relatórios ao Secretário-Geral 

da ONU. Posteriormente, foi criado o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com a finalidade 
de controlar a implantação do PIDESC pelos países. Inexistem, contudo, sanções claramente definidas, o que 
dificulta a exigibilidade dos direitos em âmbito internacional. (LIMA JUNIOR, 2001, p. 34). 
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Embora o estudo não foque, em um primeiro momento, na questão de gênero dos 

trabalhadores migrantes, a Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação 

contra as mulheres, que foi ratificada pelo Brasil, apresenta dispositivo que diz respeito ao tema 

“direito ao trabalho”. 

Dentre as previsões da Convenção, pode-se citar a necessidade de erradicar todas as 

formas de discriminação contra as mulheres, “a fim de garantir o pleno exercício de seus direitos 

civis e políticos, como também de seus direitos sociais, econômicos e culturais” (PIOVESAN, 

2010a, p. 204).  

No âmbito trabalhista, os Estados assumem a obrigação de adotar medidas para eliminar 

a discriminação na esfera do emprego, a fim de assegurar, em condições de igualdade entre 

homens e mulheres, o direito ao trabalho, como direito inalienável do ser humano, direito de 

escolher livremente a profissão e direito à igual remuneração, por exemplo. Tais concepções 

vêm expostas no art. 11 da citada Convenção.  

 

 

1.3.2 Instrumentos normativos no âmbito regional  

 

Nesse tópico, serão estudados os instrumentos normativos do Sistema Regional 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. A opção pelo estudo de tal sistema em 

detrimento dos demais (Europeu e Africano) se deu em razão de o Brasil fazer parte do Sistema 

Interamericano, tendo em vista sua localização geográfica. Passa-se, assim, ao estudo dos 

instrumentos regionais que se relacionam com o tema “direito ao trabalho”. 

 

1.3.2.1 Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) e Protocolo 

Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador) 

 

O Sistema Regional Americano, a despeito das propostas de inserção dos direitos 

econômicos, sociais e culturais no Projeto da Convenção, seguiu a sistemática estabelecida nos 

documentos globais e regional (sistema europeu) de tutela de direitos humanos, estabelecendo 

direitos civis e políticos e direitos sociais, econômicos e culturais, em documentos distintos 

(TRINDADE, 2003a, p. 449). 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José 

da Costa Rica (assim denominada em razão de o encontro ter-se dado em San José, na Costa 
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Rica), foi assinada em 1969, em Conferência intergovernamental celebrada pela Organização 

dos Estados Americanos, e entrou em vigor em 18 julho de 1978, após o depósito do 11º 

instrumento de ratificação (BUERGENTHAL, 1995 apud PIOVESAN, 2015, p. 139). O Brasil 

foi um dos países que mais tardiamente aderiu à Convenção, fazendo-a apenas no ano de 1992. 

Antes da entrada em vigor de referida convenção, contudo, a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos era elemento decisivo para a evolução do sistema interamericano, com 

poderes para elaborar relatórios de sessões, preparo de estudos e seminários, além de receber 

petições ou comunicações sobre violações de direitos humanos e ser responsável pelo controle 

e supervisão da proteção de direitos humanos (TRINDADE, 2003b, p. 35-42).  

Com a entrada em vigor da Convenção, todavia, previu-se que, além da Comissão – para 

a qual foi aprovado novo Estatuto – haveria também uma Corte Interamericana, dotada de 

funções consultiva – abrangendo a interpretação de todos os tratados internacionais aplicáveis 

aos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) – e função jurisdicional, 

que diz respeito à aplicação de preceitos da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(COELHO, 2008, p. 69). 

Em que pese não enunciar, de modo específico, qualquer direito social, econômico e 

cultural, a Convenção determina que os Estados alcancem, progressivamente, a plena realização 

de tais direitos, por meio da adoção de medidas legislativas ou outras que se mostrem mais 

adequadas, nos termos de seu artigo 26 (PIOVESAN, 2015, p. 141).  

Em razão da abertura conferida aos Estados Partes no sentido de submeterem à 

Assembleia Geral da OEA projetos de protocolos adicionais à Convenção Americana de 

Direitos Humanos, conforme disposto no art. 77 desta, no ano de 1988, a Assembleia Geral da 

Organização dos Estados Americanos adotou o Protocolo Adicional à Convenção, concernente 

aos direitos sociais, econômicos e culturais (Protocolo San Salvador), o qual entrou em vigor 

em novembro de 1999, após o depósito do 11º instrumento de ratificação, nos termos que dispõe 

o art. 21 do Protocolo (PIOVESAN, 2010a).  

Nesse Protocolo, foi consagrado o mecanismo de relatório e observações e de 

recomendações, “extensivo a todos os direitos constantes do Protocolo, e um sistema de 

petições ou de comunicações individuais reservado apenas aos direitos à associação e liberdade 

sindical e educação” (LIMA JUNIOR, 2001, p. 48). Tal restrição não é isenta de críticas pela 

doutrina, que entende que o direito de petição individual deveria ter se estendido aos outros 

direitos protegidos, propiciando o desenvolvimento da jurisprudência e reduzindo a disparidade 

de procedimentos de supervisão entre direitos civis e políticos e direitos sociais, culturais e 

econômicos (TRINDADE, 2003b, p. 85). 
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Referido Protocolo contém em seu bojo, diversos dispositivos que versam sobre direitos 

sociais, dentre os quais podem-se citar: direito ao trabalho (art. 6º); proporção de condições 

justas, equitativas e satisfatórias de trabalho (art. 7º); direitos sindicais, dentre os quais elenca-

se a necessidade de os países garantirem o direito de greve; e direito à previdência social (art. 

9º). 

Ante o até então exposto, nota-se que existem inúmeros documentos internacionais que 

garantem o direito ao trabalho. Passa-se, assim, a discorrer sobre as diretrizes da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), mais especificamente as que digam respeito ao tema 

“trabalhadores migrantes”.   
1.4 Direito Internacional do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho  

Nesse tópico será estudada a noção de Direito Internacional do Trabalho, assim como 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

 

1.4.1 Direito Internacional do Trabalho 

  

O Direito Internacional do Trabalho, no entendimento de Süssekind (2000, p. 17) refere-

se ao “capítulo do Direito Internacional Público que trata da proteção do Trabalhador, seja como 

parte de um contrato de trabalho, seja como ser humano”. Tem como uma de suas principais 

finalidades, a universalização de princípios da justiça social e as correspondentes normas 

jurídicas, assim como o incremento da cooperação internacional visando a melhores condições 

de trabalho, dentre outras. 

O processo histórico que levou à criação do Direito Internacional do Trabalho e da OIT 

se deu em razão de três vertentes, até que se chegasse a uma legislação internacional do 

trabalho: a primeira teve natureza doutrinária e representava o esforço para a adoção de um 

Direito Internacional do Trabalho; a segunda, dotada de natureza política, consistia nas 

reivindicações dos trabalhadores; e a terceira, de natureza institucional, representava os esforço 

dos Estados para elaboração de uma legislação internacional (CRIVELLI, 2010,  p. 37). 

A internacionalização da legislação trabalhista, nesse sentido, surge no século XIX, 

quando se generalizou a ideia de que havia a necessidade da intervenção do Estado nas relações 

de trabalho, com fim de garantir direitos irrenunciáveis aos trabalhadores. 
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Apesar dos esforços do inglês Robert Owen, que, dentre outras, propôs ao Congresso 

de Aix-la-Chapelle um convite aos Governos da Europa a estabelecer um limite legal 

internacional da jornada de trabalho, e de Louis Blanqui, que ressaltou a importância de um 

tratado para a preservação da vida humana (relacionada ao trabalho), foi apenas com Daniel 

Legrand, no ano de 1841, que houve ação meritória e contínua visando à internacionalização 

das normas social-trabalhistas. No ano de 1848, nesse sentido, o Comitê de Trabalho da 

Assembleia francesa se pronunciou em favor de acordos internacionais (SÜSSEKIND, 2000, 

p. 83-86). 

 Foi no século XX, contudo, que referida internacionalização deixou de ser utopia, 

podendo-se citar, como prova disso, a conclusão do tratado de trabalho e a incorporação das 

normas constitucionais do trabalho na parte XIII do Tratado de Versalhes, em 26 de junho de 

1919, quando foi criada a OIT (SÜSSEKIND, 2000, p. 81-93) (FREITAS JÚNIOR, 2014b, p. 

75). 

O desenvolvimento do Direito Internacional do Trabalho, nesse sentido, possibilitou o 

surgimento de diretrizes universais sobre direitos trabalhistas, as quais seriam responsáveis por 

evitar ou diminuir a concorrência desleal entre países. Isso porque, com a globalização e a 

possibilidade de transferência do capital a locais diversos, além das grandes divergências 

encontradas nas legislações ao redor de todo o mundo, cresce a preocupação de se evitar a 

sonegação de direitos trabalhistas e consequentes violações de direitos sociais.  

 

1.4.2 Organização Internacional do Trabalho 

 

A OIT é considerada pela doutrina como pessoa jurídica de direito público internacional, 

de caráter permanente. Suas diretrizes respeitam a soberania dos Estados, aos quais é dada a 

faculdade de ratificar as Convenções elaboradas pela Conferência, assim como de transformar 

em leis as disposições contidas nas Recomendações de referido organismo internacional 

(SÜSSEKIND, 2000, p. 122).  

A OIT foi instituída pelo Tratado de Versalhes, na Parte XIII, no ano de 1919, sendo 

que, no mesmo ano, em Washington, foi realizada a 1ª Conferência Internacional do Trabalho, 

quando foi criada a OIT como órgão da Liga das Nações. Tal Organização pertence ao quadro 

da ONU, sendo, nos termos do art. 57 da Carta das Nações Unidas, um organismo especializado 

e, portanto, gozando de autonomia (MELLO, 2013, p. 157). 

Entre os anos de 1919 e 1939, a OIT exerceu importante papel, seja no campo 

normativo, internacionalizando normas de proteção ao trabalho e incentivando sua integração 
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no ordenamento interno dos Estados-membros, seja afirmando o tripartismo como fórmula 

ideal para o exame e soluções de questões trabalhistas (SÜSSEKIND, 2000, p. 106). 

Além disso, no ano de 1944 foi aprovada a Declaração de Filadélfia, ampliando 

princípios exarados no Tratado de Versalhes, assim como a competência da OIT, ao lhe conferir 

o encargo de fomentar programas de cooperação técnica destinados a promover o bem-estar da 

humanidade (SÜSSEKIND, 2000, p. 111). Ressalta-se que além da referida Declaração, as 

diretrizes elencadas como de Direito Internacional de Direitos Humanos ampliaram o campo 

de atuação do Direito Internacional do Trabalho (SÜSSEKIND, 2000, p. 20).  

Importante aspecto característico da OIT, nesse sentido, que a distingue das demais 

organizações, é a composição tripartite da maioria dos órgãos colegiados, além da paridade de 

votos entre representantes governamentais – com dois votos – e entre empregados e 

empregadores – com um voto cada. Destaca-se que o tripartismo vem elencado como princípio 

na Declaração de Filadélfia25, em seu artigo 1º, alínea d (OIT, 1946). A OIT tem um dos mais 

antigos sistemas de aplicação de tratados internacionais, além de ter, em sua composição, atores 

não estatais (CRIVELLI, 2010, p. 77). 

Tais características, contudo, são criticadas por Jeammaud (2000 apud CENSI; TESTA, 

2015, p. 161), já que, em verdade, a OIT tem sua estrutura composta pelo dobro de 

representantes do Estado em detrimento da representação de empregados e empregadores. 

Além disso, segundo Crivelli (2010, p. 55) a definição de poderes da Conferência acabou 

levando a um tripartismo não paritário, adotando a representação governamental com dois votos 

e a representação de empregadores e trabalhadores com um voto cada uma.  

Apesar de se considerar que sua atuação, diante da globalização, vem perdendo destaque 

(CRIVELLI, 2010), a OIT ainda se trata de organismo responsável pela edição de diretrizes de 

direito internacional do trabalho, fazendo com que seu estudo e o estudo de suas diretrizes seja 

indispensável à presente pesquisa. 

Quanto ao tema “trabalhador migrante”, a Constituição da OIT (aprovada na 29ª reunião 

da Conferência Internacional do Trabalho, no ano de 1946) traz, em seu preâmbulo, a 

necessidade de se melhorarem as condições de trabalho, destacando-se a necessidade de “defesa 

dos interesses dos trabalhadores empregados no estrangeiro” (OIT, 1946, p. 3). No mesmo 

sentido, a Declaração de Filadélfia estabelece que a OIT tem obrigação de auxiliar as nações na 

execução de programas de formação profissional e facilitar a transferência e migração de 

trabalhadores e colonos (AMADO, 2017, p. 22).                                                             
25 Referido instrumento foi ratificado pelo Brasil por meio do Decreto de Promulgação n. 25.696, de 20 de 
outubro de 1948 (OIT, 1946). 
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Observe-se, ainda que a Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no 

trabalho de 1998 estabelece, em seu considerando, que o organismo deve prestar atenção 

especial a pessoas com necessidades especiais, dentre as quais, os migrantes, elencando, como 

um de seus princípios a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação, que 

é estampada na Convenção nº 111 da OIT (OIT, 1998) (FONSECA, 2016, p. 10).  Além disso, 

há outras diretrizes que dispõem especificamente sobre o tema, que consistem em Convenções 

e Recomendações.  

 

1.5 Organização Internacional do Trabalho: diretrizes sobre trabalhador migrante 

 

As convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho são 

elaboradas pela Conferência Internacional do Trabalho, sendo distintas em seus conteúdos e em 

suas formas de obrigarem países que as ratificam. Nesse sentido, a lição de Süssekind (2000, p. 

181): 

 

A convenção ratificada constitui fonte formal de direito, gerando direitos subjetivos 
individuais, sobretudo nos países onde vigora a teoria do monismo jurídico e desde 
que não se trate de diploma meramente promocional ou programático. Já as 
recomendações e as convenções não ratificadas constituem fonte material de direito, 
porquanto servem de inspiração e modelo para a atividade legislativa nacional, os atos 
administrativos de natureza regulamentar, os instrumentos da negociação coletiva e 
os laudos de arbitragem voluntária ou compulsória dos conflitos coletivos de 
interesse, neste último caso compreendidas as decisões dos tribunais do trabalho 
dotados de poder normativo. 

 
Assim, enquanto as convenções são objeto de ratificação pelos países, as recomendações 

devem ser submetidas às autoridades internas, para que legislem sobre a matéria. Ainda 

segundo entendimento de Süssekind (2000, p. 222), as convenções ratificadas consistem em 

fonte formal de direito, enquanto que as não ratificadas e as recomendações constituem fontes 

materiais do Direito do Trabalho.  

Ou seja, a distinção entre convenções e recomendações é formal. Isso porque as 

recomendações não são tratados internacionais, mas sugestões feitas aos Estados relativas a 

questões trabalhistas não versadas nas convenções e, por esta razão, não precisam passar pelo 

procedimento relativo à conclusão do tratado internacional (MAZZUOLI, 2013, p. 1090). Note-

se que tanto as convenções como as recomendações devem passar pelo crivo do Congresso 

Nacional, o qual irá ratificar – no caso das convenções – ou adotar medidas legislativas sobre 

as disposições contidas no texto das recomendações (MAZZUOLI, 2013, p. 1091).  
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Além dos citados instrumentos normativos, ainda existem as resoluções, as quais, 

contudo, não acarretam quaisquer obrigações para os Estados-membros26, ou seja, não são 

obrigatórias e deixam uma margem de apreciação no que tange ao cumprimento do seu 

conteúdo (SÜSSEKIND, 2000, p. 182).  

Assim, em um primeiro momento, o conhecimento das normas que versam sobre o tema 

trabalhador migrante, em âmbito da OIT, é útil para o conhecimento do tema de forma mais 

ampla, devendo-se levar em conta, inclusive, o fato de que, inobstante não se tratem de fontes 

formais, as recomendações são atreladas ao objetivo das convenções.  

No caso do presente trabalho, foram elencadas as convenções e recomendações da OIT, 

ratificadas ou não pelo Brasil, já que não se nega o valor virtual de referidas diretrizes, tendo 

em vista o fato de que estas podem influenciar o direito interno brasileiro (como ocorreu no 

caso da França – que se absteve de aderir a alguns instrumentos, os quais serviram, contudo, de 

inspiração ao direito interno) (SÜSSEKIND, 2000, p. 181). Passa-se, então, ao estudo de 

referidas diretrizes. 

 

1.5.1 Convenções sobre migração a trabalho 

 

Quanto às Convenções que versam sobre o tema migração a trabalho, foram localizadas 

as seguintes (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2016) (OIT, 2016a) 

OIT, 2016b): 

 

Tabela 2: Convenções da OIT sobre migração a trabalho 

Convenção Situação da Convenção 

Convenção nº 97 – Trabalhadores 
migrantes 

Ratificada em 18/06/1965 

Convenção nº 143 -  
Convenção Sobre as Imigrações Efetuadas 
em Condições Abusivas e Sobre a 
Promoção da Igualdade de Oportunidades 
e de Tratamento dos Trabalhadores 
Migrantes 

Não ratificada pelo Brasil 

Fonte: elaboração própria, 2016.                                                            
26  Segundo Mazzuoli (2016, p. 178) as normas de soft law têm como característica a flexibilidade, ao contrário 

das obrigações erga omnes e das normas de jus cogens, cujos comandos são em tudo rígidos. Compreende, 
assim, “todas aquelas regras cujo valor normativo é menos constringente que o das normas jurídicas 
tradicionais, seja porque os instrumentos que as abrigam não detêm o status de “normas jurídicas”, seja porque 
os seus dispositivos, ainda que insertos no quadro de instrumentos vinculantes, não criam obrigações de direito 
positivo ao Estado, ou não criam senão obrigações pouco constringentes” (MAZZUOLI, 2016, p. 189).  

http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
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1.5.1.1 Convenção nº 97 - Convenção sobre Trabalhadores Migrantes (Revista)  

 

A Convenção nº 97, da OIT, foi elaborada no ano de 1949, aprovada e ratificada pelo 

Brasil no ano de 1965 e promulgada em 1966, por meio do Decreto nº 58.819. Entrou em vigor 

em 18 de junho de 1966, passando a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro e devendo, 

portanto, ser aplicada no país. 

Tal Convenção foi elaborada em um contexto pós 2ª Guerra Mundial, objetivando 

facilitar a circulação de mão de obra europeia a outros lugares do mundo, não se preocupando, 

desse modo, com normas sobre recrutamento e condições de trabalho dos trabalhadores 

migrantes. Além disso, a Convenção apenas tutela trabalhadores migrantes regulares (MELLO, 

2013, p. 168).  

Quanto à “imigração ilegal”, prevê a Convenção que aqueles que se dedicarem a 

promover a imigração clandestina deverão ser punidos, não havendo qualquer outra disposição 

acerca dos efeitos do trabalho “ilegal ou irregular” (LOPES, 2009, p. 227). 

Assim, em resumo, a Convenção estabelece que os Estados-membros devem colocar à 

disposição da Repartição Internacional do Trabalho (RIT) informações sobre a política 

migratória, sobre o movimento de trabalhadores migrantes e suas condições de trabalho e vida, 

sobre acordos gerais e entendimentos do país membro sobre o tema. 

Além disso, dispõe que os Estados devem, dentre outros, manter serviço adequado de 

auxílio ao trabalhador migrante, assim como evitar propagandas sobre migração que possam 

induzir a erro; ditar disposições com objetivo de facilitar a saída, viagem e recepção dos 

trabalhadores migrantes; manter serviços médicos adequados.  

Os países membros devem, ainda, garantir a isonomia de tratamento aos que se 

encontram de forma regular no país em relação à remuneração, filiação a organizações 

sindicais, habitação, seguridade social, consistindo, desse modo, no princípio da não-

discriminação (ou “tratamento não menos favorável”, nos termos da Convenção).  

 

1.5.1.2 Convenção nº 143 da OIT – Convenção Sobre as Imigrações Efetuadas em Condições 

Abusivas e Sobre a Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Tratamento dos 

Trabalhadores Migrantes27 

                                                            
27 As referências à Convenção estão contidas em seu texto.  

http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
http://www.oitbrasil.org.br/content/conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-imigra%C3%A7%C3%B5es-efectuadas-em-condi%C3%A7%C3%B5es-abusivas-e-sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-da-igualdade-de
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A Convenção nº 143 da OIT, adotada em 24 de junho de 1975, é uma das 17 Convenções 

que não foram ratificadas pelo Brasil e, segundo Lopes (2009, p. 230-231) pretende atualizar 

as Convenções nº 97 e nº 111. Referida Convenção é dividida em duas partes: uma que dispõe 

sobre migração em condições abusivas e outra sobre igualdade de oportunidades e tratamento.  

Tendo em vista o contexto histórico em que foi elaborada, o foco da normatização da 

Convenção nº 143 foi modificado e passou a dispor, segundo Lopes (2009, p. 231) sobre um 

cenário mais parecido com o atual, não cabendo referir às migrações apenas em relação a 

carências e excessos de mão de obra em nível internacional, pois deve-se levar em consideração 

as consequências que as migrações possam ter a longo prazo.   

Assim, tanto esta Convenção se constituiu na primeira tentativa de regular o fluxo 

indocumentado de trabalhadores migrantes, devendo, para tanto, privilegiar a regularização do 

trabalhador em condições irregulares, como buscou sancionar os agenciadores de tais pessoas 

(MELLO, 2013, p. 169) (LOPES, 2009, p. 231). Ainda, garante direitos aos trabalhadores 

indocumentados, o que a distingue da Convenção nº 97 da OIT.  

Mesmo diante de seus dispositivos, Lopes (2009, p. 232-233) afirma que há países que 

adotam postura contrária ao estabelecido na Convenção, limitando a imigração ou impondo um 

sistema de temporalidade. Desse modo, referida autora destaca a tendência de penalizar com 

deportação o trabalhador que perde o emprego, ou que trabalha em condições irregulares, já 

que o trabalhador tem sua estada condicionada ao vínculo de emprego, o que inviabiliza o 

exercício de direitos pelo trabalhador migrante. 

Ao mesmo tempo em que a Convenção estabelece que os Estados devem adotar medidas 

concretizadoras do princípio da não-discriminação (art. 12), o art. 14 da mesma Convenção 

admite restrições relacionadas à livre escolha do emprego, ao reconhecimento de títulos e ao 

acesso a categorias e funções a ser estabelecido em razão do interesse do Estado (LOPES, 2009, 

p. 236). 

Tais posições restritivas podem ser vistas como prejudiciais aos trabalhadores 

migrantes, tolhendo destes a liberdade de escolha e limitando seu direito ao trabalho, tendo em 

vista a possibilidade de o Estado não reconhecer a qualificação do migrante e lhe impor o 

exercício de atividade não condizente com sua realidade profissional.  

 

1.5.2 Recomendações da Organização Internacional do Trabalho sobre migração a trabalho 

 

Quanto às Recomendações da Organização Internacional do Trabalho, foram 

localizadas no sítio oficial: <http://www.oitbrasil.org.br/content/recommendations>, tendo sido 
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encontradas o total de 21 Recomendações adotadas pelo Brasil, dentre as quais nenhuma se 

referia, especificamente, ao tema estudado (OIT, 2016c). As que versam sobre o tema não foram 

adotadas pelo Brasil. São elas (OIT, 2016): 

 

Tabela 3: Recomendações da OIT sobre migração a trabalho 

Recomendações Adoção 

Recomendação nº 86 – Recomendação 
sobre trabalhadores migrantes  

Não adotada  

Recomendação nº 100 – Recomendação 
sobre a proteção de trabalhadores 
migrantes (países não suficientemente 
desenvolvidos) 

Não adotada 

Recomendação nº 151- Recomendação 
sobre os trabalhadores migrantes 

Não adotada 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

Conforme se nota, nenhuma das recomendações da OIT sobre trabalhador migrante foi 

adotada pelo Brasil, o que demonstra o baixo grau de adesão do país no que concerne às 

diretrizes referentes ao tema (isso porque, das duas convenções que foram acima citadas, apenas 

uma foi ratificada pelo Brasil). 

 

1.5.2.1 Recomendação nº 86 – Recomendação sobre trabalhadores migrantes28 

 

A recomendação nº 86 foi editada para complementar a Convenção nº 97, da OIT, tendo 

sido adotada na 32ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em 1º de julho de 1949, 

encontrando-se atualizada (OIT, 1949).  

Assim, em seu título I, a Recomendação trata de especificar alguns conceitos, além de 

definir casos de não aplicação da recomendação. No título II, estabelece que os Membros 

deveriam facilitar a distribuição internacional de mão de obra.  

O título III dispõe sobre um serviço gratuito a ser estabelecido em cada país, com o 

intuito de auxiliar o migrante, seja no cumprimento de medidas administrativas, seja na 

adaptação do migrante – no último caso, por meio de cursos preparatórios, por exemplo.                                                            
28 As referências à Recomendação estão contidas em seu texto. 
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O título IV expõe que a seleção técnica do migrante deveria ser efetuada de forma a 

limitar ao mínimo possível as migrações e garantir sua qualificação para exercer o trabalho 

exigido, além de expor que deveriam ser tomadas medidas para autorizar que qualquer 

trabalhador migrante, introduzido a título permanente, seja acompanhado por sua família, sendo 

esta composta por suas mulheres e filhos menores. 

O título V estabelece que os migrantes autorizados e os membros de suas famílias, 

sempre que possível, deveriam ser admitidos nas mesmas condições dos nacionais. 

O título VI elenca que quando um trabalhador migrante tenha sido admitido de forma 

regular, o país-membro deve se abster de remover esse sujeito e os membros de sua família do 

país por insuficiência de recursos.  

Finalizando, os títulos VII e VIII estabelecem que quando os trabalhadores ou membros 

de sua família, conservando a nacionalidade de seu país de origem, decidem regressar a ele, tal 

Estado deverá conceder a essas pessoas as medidas aplicadas aos desemparados e 

desempregados. Além disso, que os países devem complementar a Convenção e a 

Recomendação por acordos bilaterais.  

 

1.5.2.2 Recomendação nº 100 – Recomendação sobre a proteção de trabalhadores migrantes29 

 

Referida Recomendação versa sobre a proteção de trabalhadores migrantes em 

territórios e países insuficientemente desenvolvidos e foi adotada na 38ª reunião da Conferência 

Internacional do Trabalho, em 22 de junho de 1955, encontrando-se em situação provisória 

(OIT, 1955).  

Em seu título I, a Recomendação disciplina seu âmbito de aplicação, assim como 

explicita que será aplicada sem desprezo de lei, costume ou acordo que sejam mais favoráveis 

à tutela do trabalhador migrante. 

Já seu título II dispõe sobre a proteção dos trabalhadores migrantes e suas famílias 

durante suas viagens de ida e regresso, estabelecendo que deveriam ser adotadas medidas para 

tutelá-los, dentre as quais se citam a provisão de meios mecanizados de transporte e a sua 

instalação em lugares adequados.  

Além disso, estabelece que deveriam ser adotadas medidas para que os migrantes 

possam efetuar a viagem em condições adequadas e para que se submetam à avaliação médica                                                            
29 As referências à Recomendação estão contidas em seu texto. 
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gratuita. Em caso de necessidade de adaptação ao local de destino, a Recomendação explicita 

que isso deve se dar em momento imediatamente anterior ao início do contrato de trabalho. 

Ainda no título II, dispõe-se sobre a necessidade de adoção de medidas adequadas para 

a colocação do migrante no mercado de trabalho, dentre as quais a criação de um serviço público 

de emprego. 

No título III, a Recomendação trata de medidas destinadas a desencorajar movimentos 

de migração que sejam considerados indesejados para os trabalhadores migrantes e para os 

países de origem, por meio de disposições que permitam melhorar as condições de existência e 

elevar o nível de vida dos países de onde normalmente partem as migrações. Para isso, deveriam 

ser tomadas medidas como a adoção de programas de fomento e formação profissional nas 

regiões de emigração e a utilização racional de mão de obra, por meio de uma melhor 

organização do trabalho e formação profissional adequada, em países de imigração.  

No título IV há disposições acerca da proteção dos trabalhadores migrantes durante o 

período de emprego. Assim, quanto à política geral, estabelece que deve ser feito o máximo 

para que os trabalhadores migrantes desfrutem de condições de vida e de trabalho igualmente 

favoráveis quanto as previstas em lei, ou na prática, para trabalhadores que exerçam o mesmo 

emprego, aplicando-se as normas previstas nos parágrafos da Recomendação.  

Dentre as normas, elencam-se: a) moradia: estabelecimento de condições satisfatórias 

aos trabalhadores migrantes; b) salários: direito a um salário mínimo, pago em dinheiro e em 

períodos regulares, proibindo-se a substituição, mesmo que parcial, por álcool ou qualquer 

outro produto nocivo; c) admissão sem discriminação em empregos qualificados: adoção do 

princípio de igualdade de oportunidades para todos os setores da população, incluindo os 

migrantes; d) eliminação de obstáculos que impeçam ou limitem a admissão por parte da 

população, incluindo os trabalhadores migrantes, a certos tipos de emprego (o que deveria ser 

considerado contrário à ordem pública); e) atividades sindicais: direito de associar-se e de se 

dedicar livremente a todas as atividades sindicais de fins lícitos. 

Além dessas normas, há outras sobre: a) fornecimento de bens de consumo: adotando-

se medidas para abastecer os trabalhadores migrantes e suas famílias de bens de consumo de 

primeira necessidade e alimentícios, a preços razoáveis e quantidade suficientes; b) seguridade 

social, segurança e higiene no trabalho: indenização por acidente de trabalho e enfermidades 

profissionais, assistência médica, higiene e prevenção de acidentes e enfermidades 

profissionais, sem discriminação; c) relações entre os trabalhadores migrantes e suas regiões de 

origem: adotando medidas para que os trabalhadores migrantes se mantenham em contato com 
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sua família e região de origem; d) medidas para que se logre o bem-estar material, intelectual e 

moral dos trabalhadores migrantes. 

Quanto à instalação dos trabalhadores migrantes, o título V dispõe que o direito de se 

mudar para um território ou de nele permanecer deve ser exercido conforme as leis de imigração 

ou do país de destino. Assim, quando não seja incompatível com essas, a autoridade competente 

deve considerar a possibilidade de conceder aos trabalhadores migrantes residentes, as 

facilidades para adquirir a nacionalidade do país de imigração, durante pelo menos cinco anos. 

O título VI, por fim, traz disposições sobre a aplicação da Recomendação. 

 

1.5.2.3 Recomendação nº 151 – Recomendação sobre os trabalhadores migrantes30  

 

A Recomendação nº 151, da OIT, foi adotada na 60ª reunião da Conferência 

Internacional do Trabalho, em 24 de junho de 1975, encontrando-se atualizada (OIT, 1975). 

O título I versa sobre a igualdade de oportunidades e tratamento dispensada aos 

trabalhadores migrantes e aos membros de sua família que se encontrem legalmente no 

território de um Estado-Membro. Quanto aos trabalhadores em situação irregular, estes devem 

desfrutar de igualdade de tratamento, a eles e suas famílias, no que concerne aos direitos 

derivados de seus empregos ou empregos anteriores, em matéria de remuneração, seguridade 

social e outros benefícios, assim como no que se refere à sindicalização e ao exercício de 

direitos sindicais. Ainda, em caso de expulsão, os migrantes e suas famílias não deveriam arcar 

com seus custos. 

O título II estabelece que todo Estado-Membro deveria elaborar e colocar em prática 

uma política social adequada às condições e práticas nacionais, para que os migrantes possam 

se beneficiar das vantagens concedidas aos nacionais, sendo que tal política deveria se fundar 

no exame das condições do país Membro (de destino) e de origem. Quanto à reunião em família, 

a Recomendação dispõe que os países de emprego e de origem deveriam adotar medidas para 

facilitar a reunião dos trabalhadores migrantes com suas famílias. 

Importante destacar que referida Recomendação adota um conceito de família mais 

amplo, incluindo o cônjuge (não fala apenas em mulher), seus filhos, seu pai e sua mãe, desde 

que, no caso dos três últimos, estejam sob sua responsabilidade. 

Quanto à proteção à saúde do trabalhador migrante, estabelece a Recomendação que 

deveriam ser tomadas as medidas necessárias para evitar riscos a que possa estar exposta a                                                            
30 As referências à Recomendação estão contidas em seu texto.  
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saúde do trabalhador migrante. Sobre serviço social, prevê que os trabalhadores migrantes e 

suas famílias deveriam se beneficiar dos serviços sociais e a eles ter acesso em igualdade de 

condições em relação aos nacionais.  

Por fim, em seu título III dispõe que quando um trabalhador migrante tenha sido 

admitido regularmente no território de um Estado-Membro, este deveria se abster de “remover” 

o trabalhador de seu território alegando insuficiência de recurso ou situação do mercado de 

trabalho. Além disso, a perda de emprego desse trabalhador não poderia implicar, por si só, a 

retirada de sua permissão de residência. Ainda, a Recomendação estabelece que mesmo o 

trabalhador migrante indocumentado deveria ter direitos como remuneração pelo trabalho 

realizado e prestações por acidente de trabalho. Além desses dispositivos, deve-se ressaltar a 

existência de Convenção da ONU e Opinião Consultiva da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos específicas sobre a matéria, que serão vistas a seguir.  

 

1.6 Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores 

Migrantes e suas Famílias 

 

Um dos principais documentos a reger a situação jurídica dos trabalhadores migrantes, 

qual seja, a Convenção Internacional para a proteção dos direitos de todos os trabalhadores 

migrantes e suas famílias, foi adotado pela Resolução 45/158 da Assembleia Geral da ONU, 

em 18 de dezembro de 1990, e entrou em vigor em 1º de julho de 2003 (ONU, 1990). Referida 

Convenção, contudo, não foi adotada pelo Brasil.  

Nesta Convenção, podemos encontrar a definição de trabalhador migrante: “A 

expressão “trabalhador migrante” designa a pessoa que vai exercer, exerce ou exerceu uma 

atividade remunerada num Estado de que não é nacional” (ONU, 1990). Trata-se, assim, de 

definição mais ampla do que as encontradas em outros instrumentos internacionais 

(MBAIDJOL, 2007, p. 01). Insta ressaltar que referida Convenção não se aplica, por exemplo, 

a investidores, estudantes, estagiários e marinheiros (CAVARZERE, 1995, p. 132).  

Referida Convenção fixa parâmetros mínimos de tutela ao trabalhador migrante e sua 

família, conferindo especial atenção aos trabalhadores migrantes indocumentados ou em 

situação irregular, afirmando que devem ser tomadas medidas para prevenir e eliminar 

movimentos clandestinos e tráfico de trabalhadores migrantes e, ao mesmo tempo, proteger 

seus direitos (PIOVESAN, 2010a, p. 221).  

Assim, segundo Mbaidjol (2007, p. 3-4), ao contrário do afirmado por alguns, a 

Convenção não estimula a migração irregular, mas obriga os Estados a tomarem medidas para 
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o enfrentamento da situação, visando reduzir o recrutamento ilegal por meio da garantia de 

direitos iguais aos trabalhadores indocumentados. Ainda, a Convenção proclama que os Estados 

devem tomar medidas para erradicar movimentos “clandestinos e ilegais”, impondo sanções 

àqueles que organizam tais movimentos, assim como tomar medidas para eliminar o emprego 

de trabalhadores em situação irregular, incluindo sanções para os empregadores que se utilizam 

de tal mão de obra. 

Importante princípio adotado pela Convenção é o da não discriminação31, segundo o 

qual os Estados Partes se comprometem a respeitar e garantir os direitos de todos os 

trabalhadores migrantes e membros de suas famílias que se encontrem em seu território, sem 

qualquer distinção. Tal disposição vem exposta no art. 7º da Convenção (ONU, 1990).  

Quanto aos países que ratificaram a Convenção, tratam-se, em sua grande maioria, de 

países de origem, ou seja, aqueles países de onde saem a maioria dos indivíduos, sendo que 

nenhum dos principais Estados de emprego (países receptores) ratificaram-na (MBAIDJOL, 

2007, p. 6) (UN, 2016).   

No Brasil, em relatório sobre a tramitação dessa Convenção, nota-se que, apesar de 

designada comissão especial (por conter proposta complexa e abrangente) para sua apreciação, 

esta não foi instalada até o ano de 2014. Ademais, apesar de ter sido requerida sua apreciação 

como Emenda Constitucional, o prazo regimental para “(...) eventual apresentação de 

requerimento, subscrito por no mínimo um terço dos membros da Casa, de adoção do rito 

especial previsto no § 3º do art. 5º da Constituição Federal, nos termos da Questão de Ordem 

n. 230/2007” transcorreu in albis, de modo que passou a tramitar da mesma forma que os demais 

instrumentos internacionais sobre as diferentes matérias, sendo distribuída a mais de três 

comissões de mérito (BRASIL, 2014b, p. 4).  

Ademais, nota-se que tal relatório (BRASIL, 2014b, p. 7) esclarece que, embora não 

tenha havido qualquer ato do Executivo no sentido de assinar a Convenção em comento, no 

caso específico desta, preferiu-se obter o aval a priori do Legislativo, para, posteriormente,                                                            
31  Sobre o princípio da não discriminação, destaca Piovesan (2010, p. 221-222): “Sobre o princípio da não 

discriminação, destaca-se o General Comment n. 15 (1986) do Comitê de Direitos Humanos a respeito da 
situação de estrangeiros em face do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O Comitê afirma que 
não pode haver discriminação entre estrangeiros e nacionais no que se refere à aplicação dos direitos humanos 
enunciados no Pacto. Também merece menção a General Recommendation n. 30 (2004) do Comitê sobre a 
Eliminação da Discriminação Racial a respeito da discriminação contra não nacionais, em que o Comitê faz 
recomendações específicas aos Estados-partes no sentido de eliminar a discriminação de não nacionais. (...) 
Recomenda também que seja eliminada a discriminação contra não nacionais em relação a condições de 
trabalho e que sejam prevenidos os sérios problemas comumente enfrentados pelos trabalhadores não 
nacionais, em particular os trabalhadores domésticos, incluindo a escravidão por débito, a retenção de 
passaporte, confinamentos ilegais, estupro e violência física”. 
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proceder à adesão ou ratificação, alterando, portanto, a ordem comum de adoção de tratados 

internacionais pelo Brasil32.  

Referida Convenção apresenta grandes conquistas aos trabalhadores migrantes, não 

recebendo, contudo, adesão da maioria dos países receptores de mão de obra, o que acaba por 

tornar seus efeitos reduzidos. Entretanto, segundo Amado (2017, p. 20-22) a Convenção faz 

clara distinção entre migrantes regulares e irregulares, conferindo um tratamento inferior a 

estes, como é o caso dos direitos adicionais elencados na parte IV, que são atribuídos apenas 

aos documentados.   

 

1.7 Opinião Consultiva nº 18 da Corte Interamericana de Direitos Humanos  

 

A Corte Interamericana, conforme definido no art. 64, I da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, é dotada de função consultiva, sendo relevante destacar que os pareceres 

emitidos pela Corte Interamericana “deverão ser respeitados por todos os Estados, sob pena de 

responsabilização internacional” (COELHO, 2008, p. 69-70). Tal aspecto é ressaltado no corpo 

da Opinião Consultiva (OC) nº 18, mais especificamente em seu parágrafo 60. 

Inobstante sua natureza não contenciosa, as Opiniões Consultivas, por sua força moral 

e pelo princípio da boa-fé em que se fundamentam os tratados internacionais que as autorizam, 

têm efeito nas atividades legislativa, administrativa e judiciária do Estado, auxiliando na 

elaboração e aplicação das leis e tratados de direitos humanos (CIDH, 2003, p. 188). 

A Opinião Consultiva nº 18 foi emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

a partir de uma solicitação efetuada pelo México, e trata, especialmente, da obrigatoriedade de 

os Estados Americanos garantirem o gozo de direitos trabalhistas para todos os trabalhadores 

imigrantes, inclusive aos que se encontrem em situação irregular, em respeito aos princípios da 

igualdade e da não discriminação (SOARES, 2009, p. 37-38). Estabelece, dessa forma, que a 

discriminação com base na situação migratória de um trabalhador contraria princípios 

internacionais de Direitos Humanos (FIRMEZA, 2007, p. 60). 

Assim, referida OC foi estruturada de forma a dispor sobre: a) a obrigação de respeitar 

e garantir os direitos humanos e o caráter fundamental do princípio da igualdade e não 

discriminação; b) aplicação do princípio da igualdade e não discriminação aos migrantes; c) os 

direitos dos trabalhadores migrantes indocumentados; d) obrigações estatais na determinação                                                            
32  De acordo com Süssekind (2000), isso ocorre nos casos de tratado-normativo, o qual é previamente submetido 

ao Legislativo para depois ser ratificado pelo Presidente da República.  
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de políticas migratórias à luz de instrumentos internacionais de direitos humanos (CIDH, 2003, 

p. 104, tradução livre). 

Trata-se de importante documento de tutela aos direitos trabalhistas dos trabalhadores 

migrantes, tendo em vista tutelar, de forma indistinta, aquele que se encontre em situação 

regular ou irregular33. Assim, a partir do momento em que uma pessoa ingressa em um Estado 

e exerce um trabalho, adquire direitos humanos laborais em tal Estado de emprego, 

independentemente da situação migratória, já que o respeito e garantia ao gozo e exercício 

desses direitos devem se dar sem discriminação (CIDH, 2003, p. 125). 

Referida OC conferiu ao princípio da igualdade e não discriminação o caráter 

imperativo, acarretando obrigações erga omnes, ingressando, portanto, no domínio jus cogens 

(CIDH, 2003, p. 134). Ou seja, na OC nº 18 ficou estabelecido que a situação de regularidade 

de uma pessoa não é condição para que o Estado respeite e garanta o princípio da igualdade e 

da não discriminação, já que tal princípio é dotado de caráter fundamental (CIDH, 2003, p. 

121).  

Além disso, foi exposto que os Estados não podem subordinar ou condicionar o 

princípio da igualdade e não discriminação à consecução dos objetivos de suas políticas 

públicas, inclusive as de caráter migratório (CIDH, 2003, p. 135). 

A OC nº 18 permite que os Estados tomem medidas como a concessão ou denegação de 

vistos de trabalho gerais ou para trabalhos específicos, mas devem estabelecer mecanismos para 

que sejam feitos sem discriminação ou atendendo às características da atividade produtiva e 

capacidade individual das pessoas. Dessa forma, será garantida uma vida digna ao migrante e 

se organizará o processo de produção local ou nacional (CIDH, 2003, p. 133).  

Destaca-se que foi após esse parecer que a Comissão de Direitos Humanos das Nações 

Unidas reconheceu a OC nº 18 em sua Resolução 2005/47, estabelecendo que os Estados devem 

assegurar que os direitos humanos dos trabalhadores migrantes devem ser garantidos, 

independente da forma como ingressaram em seu território (FIRMEZA, 2007, p. 29). Nesses 

termos, a OC nº 18 admite a vinculação de particulares aos direitos fundamentais, inclusive aos 

decorrentes do direito internacional dos direitos humanos (SABINO, 2010, p. 75).                                                            
33  Los trabajadores migrantes documentados o en situación regular son los que “han sido autorizados a ingresar, 

a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de 
ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte”. Los trabajadores indocumentados o en 
situación irregular son los que no cumplen con las condiciones que sí reúnen los trabajadores documentados, 
es decir, no cuentan con autorización para ingresar, permanecer y ejercer una actividad remunerada en un 
Estado del cual no son nacionales. (CIDH, 2003, p. 124). 
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Ao longo da seção, foi estudada a globalização – compreendida em várias dimensões 

como a política e cultural – que, apesar de ter como uma de suas consequências a facilitação da 

circulação da mão de obra, encontra restrições na política migratória adotada pelos Estados.  

Em razão dessa postura, destacou-se a necessidade de adoção de uma postura de valores 

– globalização de valores – consentânea com a ideia de solidariedade e de direitos humanos 

universais, aqui se incluindo o direito ao trabalho previsto em inúmeros dispositivos 

internacionais de âmbito global e regional.  

Além disso, estudaram-se as diretrizes da OIT e a Convenção da ONU sobre 

trabalhadores migrantes, que à exceção da Convenção nº 97 da OIT e inobstante a importância 

desses instrumentos, não foram ratificadas ou adotadas pelo Brasil, dificultando a tutela desses 

trabalhadores em âmbito internacional. Em razão disso, passa-se, então, ao estudo do contexto 

e da política migratória brasileira.   
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2 CONTEXTO MIGRATÓRIO NO BRASIL E POLÍTICA MIGRATÓRIA 

BRASILEIRA SOBRE MIGRAÇÃO A TRABALHO  
Levando-se em conta o objetivo do capítulo, isto é, o estudo do contexto migratório no 

Brasil e as políticas brasileiras sobre migração a trabalho, será feito um breve histórico da 

política adotada pelo país, passando-se ao estudo da realidade migratória atual brasileira para, 

em seguida, estudarem-se os diplomas normativos em vigor no país, dentre eles as resoluções 

normativas do CNIg e os projetos de lei sobre o assunto, com ênfase na atual Lei nº 

13.445/2017. 

 

2.1 Papel do Estado e políticas migratórias 

 

Em um primeiro lugar, deve-se ressaltar que se entende por política migratória o 

“conjunto de ações do governo para regular a entrada, a permanência e a saída de estrangeiros 

do território nacional, bem como ações destinadas a regular a manutenção dos laços entre os 

Estados e os seus nacionais que residam no exterior” (SICILIANO, 2013, p. 9). Assim, segundo 

a Opinião Consultiva nº 18, da CIDH (2003, p. 131) a política migratória de um Estado é 

constituída por todo ato, medida ou, até mesmo, omissão institucional (leis, decretos, 

resoluções, diretrizes, atos administrativos, etc).  

Segundo Siciliano (2013, p. 25), há vários fatores que podem influenciar a determinação 

dessa política, dentre os quais, a qualidade de mão de obra de um país, a instrução do seu povo 

e o grau de desenvolvimento econômico. A edição das políticas, no entanto, fica a cargo do 

Estado e seus respectivos Poderes. 

Conforme dito na seção 1, o conceito de centralidade estatal vem sofrendo modificações 

com o processo de globalização, já que o Estado vem perdendo, paulatinamente, a capacidade 

normativa e o poder de coerção outrora exercidos. Assim, a tríade povo, nação e território não 

permanece a mesma, o que acarreta implicações no Direito e no Direito Internacional do 

Trabalho. Isso não quer dizer que os Estados não mais são dotados do poder de soberania, mas 

que este poder deve ser limitado pela noção de direitos humanos (OIM. 2016, p.11).  
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Apesar disso, os Estados seguem como importantes atores políticos, já que continuam 

produzindo leis e regulamentos, ou seja, continuam como proeminentes fontes de produção de 

direito34 (CRIVELLI, 2010, p. 151-152).  

Assim, inobstante o crescente reconhecimento do indivíduo como portador de direitos 

– independentemente de sua nacionalidade –, a implementação desses direitos continua 

dependente do Estado e, no caso de migrações internacionais, do Estado receptor (REIS, 2004, 

p. 159).  

Diante disso e levando-se em consideração o fato de que os Estados, são responsáveis 

pela edição de normas em seu território, em especial quando se refere à questão migratória, será 

estudada a política migratória brasileira, voltada ao migrante que entra no país. Não será objeto 

da dissertação o estudo dos migrantes que saem do país. 

 

2.2 Histórico da política migratória brasileira 

 

Os Estados – compreendendo a sua estrutura institucional como um todo –, de modo 

geral, podem funcionar como propulsores ou inibidores do fluxo migratório, a depender do 

contexto histórico estudado.  

Como exemplo disso, pode-se citar o histórico brasileiro de estímulo e abertura, 

refletindo-se em uma posição de equiparação de direitos e políticas inclusivas de restrição, com 

a seletividade por critérios de ordem política, étnica e econômica; e até de períodos de grande 

resistência e fechamento, com normas bastante severas (NICOLI, 2011, p. 66). 

Os primeiros períodos de movimentos populacionais direcionados ao Brasil se deram 

na época colonial e escravista. Contudo, tais movimentos não podem ser considerados como 

migratórios, tendo em vista não se tratarem de movimentos voluntários.  

No caso do Brasil colônia, o país não era independente, mas sim um prolongamento da 

coroa portuguesa, o que faz com que os portugueses que aqui chegavam não extrapolassem o 

domínio de sua terra natal (NICOLI, 2011, p. 68). Ou seja, o Brasil nada mais era do que uma 

extensão territorial de Portugal.                                                             
34  Batista (1994) citado por Nour (2004, p. 127) “critica a formação de um discurso ideológico que defende a 

falência do Estado e a conveniência de se transferir a formulação de políticas a organismos internacionais 
‘independentes’ e ‘desinteressados’, aos quais o Estado recorreria como sócio: ‘passou-se simplesmente a 
admitir como premissa que o Estado não estaria mais em condição de exercer um atributo essencial da 
soberania, o de fazer política monetária e fiscal. Começou-se a pôr em dúvida se teria o Estado competência 
até para administrar responsavelmente recursos naturais em seu território (...). 
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Do mesmo modo, os escravos passaram por uma expatriação forçada, faltando a eles a 

condição de mobilidade livre, característica que, segundo Vainer (2001 apud NICOLI, 2011, p. 

68), é essencial ao trabalhador moderno.  

No final do século XIX, com o fim do trabalho escravo no país35, passou a ser 

demandada a utilização da mão de obra migrante, tendo em vista a expansão da cultura cafeeira 

e a falta de contingente satisfatório de mão de obra. Concomitante a isso, a Europa se 

industrializava e um grande contingente de indivíduos não era absorvido pelo mercado de 

trabalho (PATARRA; FERNANDES, 2011, p. 160-161).  

Ressalta-se, desse modo, que a retomada da imigração e a promulgação da Lei n. 601, 

de 18 de setembro de 1850 (Lei de Terras), coincidiram com o fim do tráfico de africanos 

(SEYFERTH , 2008, p. 06). 

Assim, os migrantes europeus foram “escolhidos” à época, não só para suprir a força de 

trabalho outrora exercida pelos escravos, como também para servirem como fator de 

modernização e civilização da república (VILLEN, 2012, p. 109-111).  

Segundo aponta Seyferth (2008, p. 04), nenhuma menção à pessoa imigrante teria sido 

feita na legislação e na documentação brasileiras acerca da colonização estrangeira até meados 

do século XIX. Assim, a categoria “migrante” teria inicialmente aparecido no âmbito político 

por volta da década de 184036, no momento de consolidação do Estado brasileiro, sendo essa 

migração associada ao povoamento do território e ao trabalho livre, conforme as necessidades 

do governo imperial. 

Nesse sentido, passa a ser exigida determinada qualificação do migrante internacional, 

devendo o então “colono genérico” – simplesmente branco e civilizado – apresentar-se como 

um indivíduo robusto, saudável, diligente no serviço do qual se encarrega, conforme extraído 

da própria legislação ou em textos acerca da nova Lei de Terras supramencionada (SEYFERTH, 

2008, p. 06). 

As políticas de colonização após 1845 mostravam os interesses econômicos e 

geopolíticos associados à imigração (SEYFERTH, 2008, p. 07), em que se pode observar uma 

política de estímulo migratório adotada pelo Estado brasileiro, direcionada à vinda de mão de 

obra estrangeira, sendo que esta deveria cumprir as qualificações necessárias às demandas 

trabalhistas do país.                                                             
35  “Enquanto o Brasil absorvera, no século XVIII, 1,9 milhões de africanos, depois de 1810 importou mais 1,1 

milhão, até que foi forçado a pôr fim ao tráfico, em meados do século” (KLEIN in FAUSTO, 1999, p. 22).  
36  A falta de menção à categoria “imigrante” justifica-se pelo mesmo sentido de definição empregado aos termos 

“colono” e “imigrante”, em vista da própria política migratória brasileira ser definida como “colonização 
estrangeira” (SEYFERTH, 2008, p. 07). 
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Tal política, contudo, contrastava com o interesse do capital, pois a supressão do 

contrabando negreiro trouxe como consequência a necessidade de mão de obra, qualquer que 

fosse ela, com o intuito de substituir os escravos mortos, fugidos e os que deixavam de vir da 

África (ALENCASTRO; RENAUX, 2004 apud SALADINI, 2011, p. 112). 

Ainda no final do século XIX, a chamada de migrantes era estimulada pelo Estado, que 

conferia atrativos para financiar a entrada desses sujeitos e desestimular a utilização da mão de 

obra escrava, sendo o principal deles a política de subsídio a migrantes que se enquadrassem 

nos critérios de sexo, idade e estrutura familiar, com direito a uma passagem subsidiada pelo 

governo brasileiro (HOLLOWAY, 1984 apud SALADINI, 2011, p. 115). 

O fenômeno migratório deixava de corresponder a um exílio forçado ou movimentação 

espontânea, tornando-se um instrumento eficaz de civilização do globo (BASTOS apud 

SEYFERTH, 2008, p. 08). Contudo, esse tratamento não era conferido aos chineses, já que o 

recebimento de migrantes dessa nacionalidade era repudiado por Nabuco, tendo em vista 

representar, nas palavras deste, “a extensão da escravidão” (NABUCO apud VILLEN, 2012, p. 

113). 

Entretanto, apesar de todas essas políticas “convidativas” à migração, a imagem do 

“colono civilizador” não significou a aceitação plena do migrante disposto a se estabelecer no 

país – e, assim, tornar-se um “imigrante”, com garantias e direitos –, sendo que o próprio 

processo de naturalização era dificultado para os estabelecidos em núcleos coloniais, isolados 

da comunidade nacional (SEYFERTH, 2008, p. 08).  

O “colono estrangeiro” tornou-se, também, um problema político ao fazer 

reivindicações, por exemplo, quanto à liberdade e aos direitos civis, além de protagonizar vários 

movimentos sociais envolvendo seu descontentamento com as condições de assentamento, 

mostrando-se menos resignado e submisso do que os nacionais.  

Assim, as situações conflituosas, o aparente desafio às leis e às autoridades, o não 

pagamento da dívida colonial, a mobilidade espacial, motivada pela fundação de novos núcleos, 

entre outras razões, acabaram por revelar um colono indesejado, politizado: “estrangeiro”, 

problemático, então desqualificado como “comunista” (SEYFERTH, 2008, p. 08).  

No entanto, essas presenças “indesejadas” e as dificuldades de implementar a migração 

espontânea não desanimaram o impulso colonizador do Estado brasileiro, mas tão somente 

fizeram com que a própria legislação passasse a recomendar um maior cuidado na seleção dos 

colonos: deveriam tratar-se de agricultores, preferencialmente acompanhados pela família, que 

provassem sua procedência, idoneidade e moralidade (SEYFERTH, 2008, p. 08-09). 
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Percebe-se que os princípios econômicos e políticos das políticas migratórias, bem 

como a definição da própria categoria de “imigrante” ou “colono”, são substituídos pela 

subjetividade da formação nacional, envolvendo, ademais, o problema da assimilação dos 

“estrangeiros”: no campo político, grupos nacionalistas manifestavam o “perigo” de uma 

concentração de “estrangeiros” não assimilados (SEYFERTH, 2008). 

Nota-se, então, que o caráter discriminatório aparecia como marca da política migratória 

brasileira, que, por meio de suas leis, exigia que o migrante (ao menos o regular) cumprisse 

determinadas regras desarrazoadas exigidas pelo Estado. 

Nesse sentido, o fenômeno migratório foi considerado necessário, e até mesmo 

empregado como instrumento de civilização na consolidação do Estado, sendo que, é 

comumente convertido em problema ou perigo nos períodos de crise, principalmente quando 

faz referência à nação (SEYFERTH, 2008, p. 12).  

Nos períodos entre 1877 a 1903 e 1904 a 1930, o número de migrantes que entraram no 

país, anualmente, chegou a 79 mil (PATARRA, 2011, 161-162). Isso porque, até o início do 

século XX, o Estado brasileiro promoveu uma migração dirigida, destinada a atividades 

agrícolas e artesanais, sem a imposição de maiores restrições à migração espontânea, embora 

se considere o acima exposto. Apesar disso, no ano de 1907 foi criada a “Lei dos Indesejáveis”, 

que objetivava a expulsão de “estrangeiros” acusados de vagabundagem, vigarice, delitos 

patrimoniais e anarquismo (FORNASIER; WERMUTH, 2015, p. 402). 

Entretanto, esse tipo de incentivo desaparece depois da Primeira Guerra Mundial, 

quando foi enrijecido o controle da entrada e permanência de “estrangeiros” – uma vez que o 

desfecho da guerra teria acarretado ampla reconfiguração das fronteiras territoriais e o 

surgimento de novos Estados, além do deslocamento em massa de pessoas sem Estado (os 

refugiados e apátridas)37 (SEYFERTH, 2008, p. 12-13). 

Observa-se, portanto, que, após uma época de estímulo migratório, passa-se à fase de 

nacionalização, de se tratar o migrante como ameaça à segurança nacional, o que se dá, 

conforme citado, a partir da Primeira Guerra Mundial. Nesse sentido, na Era Vargas (1930 a                                                            
37  Nota-se que o Brasil segue a tendência mundial, que, nos termos estabelecidos por Cavarzere sobre o final do 

século XIX e início do século XX (1995, p. 47): “Não há dúvidas de que o direito de atravessar fronteiras 
tornou-se tão amplamente aceito que garantias formais eram consideradas desnecessárias. Com a Primeira 
Guerra Mundial, a efetividade do direito de ir e vir foi seriamente abalada. A liberdade de circulação de pessoas, 
considerada grande reconquista do século XIX, desapareceu completamente. O restabelecimento da obrigação 
de possuir passaporte, a obrigatoriedade de obtenção, para os estrangeiros, de vistos de entrada, de 
permanência, de trânsito e de saída, a adoção de medidas restritivas tanto para a emigração como para a 
imigração, as severas prescrições alfandegárias, a criação de diversas taxas foram altamente prejudiciais ao 
tráfego internacional de pessoas”. 



73 

1945) é aplicado o sistema de cotas para o ingresso de migrantes, visando barrar nacionalidades 

“indesejadas” (VILLEN, 2012, p. 117). Foi neste momento em que o sindicalismo brasileiro – 

fortemente influenciado pelos imigrantes, em especial os italianos – perde parte da sua força, 

já que há maior limitação de ingresso de migrantes no território nacional (SANTOS, 2012, p. 

49). 

Foi na Era Vargas, ademais, que a entrada de migrantes sem qualificação foi limitada 

de forma mais radical, tendo em vista o cenário de desemprego vigente à época.  Foi esta 

condição que justificou, inclusive, a imposição de percentuais de operários brasileiros às 

empresas, criando, assim, uma reserva de mercado para os brasileiros natos (NICOLI, 2011, p. 

78). 

Além disso, com a crise de 1929 e a consequente crise do café, o Brasil passou a adotar 

uma postura restritiva em relação aos migrantes e em fins de 1930 são publicadas as primeiras 

medidas limitadoras da entrada destes no país. As restrições seguiram aumentando até a fixação 

de quotas na Constituição de 1934 e também na Constituição de 1937 (PATARRA; 

FERNANDES, 2011, p. 162).  

Enquanto até a década de trinta o migrante era considerado necessário para substituir a 

mão de obra escrava e a sua vinda era estimulada pelo governo brasileiro, após a guerra, referido 

sujeito passa a ser visto como “agitador” e “corruptor do operário nacional”. O governo tentou 

criar, inclusive, animosidades entre operário nacional e estrangeiro, acusando este de privar o 

primeiro de seus empregos (CARVALHO, 2010 apud SALADINI, 2011, p. 119). 

Outro fator que influenciou a aprovação de leis desfavoráveis à migração foi o reflexo 

da atuação dos operários migrantes por melhores condições de trabalho, por meio da realização 

de greves. Como medida repressiva, o governo promulgou a Lei Adolfo Gordo, visando a 

expulsão de líderes operários estrangeiros mais combativos. No ano de 1931 foi publicada a Lei 

da Sindicalização, que institucionalizou sindicatos, e a Lei dos 2/3, que protegia o trabalhador 

nacional por meio de controle imigratório (REZENDE, 1994 apud SALADINI, 2011, p. 120). 

A década de trinta, dessa forma, representa um marco temporal de mudança de postura 

do Brasil quanto ao recebimento de migrantes. Como exemplo disso, cita-se o caso dos 

japoneses, que, na primeira metade da mencionada década representavam 44% dos migrantes, 

sendo que, a partir de 1934, a migração japonesa foi se reduzindo até quase cessar 

completamente na década de quarenta. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, há um número 

bastante reduzido de ingresso de migrantes no país, chegando a apenas dois mil por ano 

(PATARRA; FERNANDES, 2011, p. 162). 
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Foi após este período, portanto, que se iniciou a fase de institucionalização do Direito 

do Trabalho, com uma nova estrutura legal e administrativa vinculada ao trabalho, com 

previsões como: sindicalização, Juntas de Conciliação e Julgamento, carteira profissional, 

convenção coletiva, trabalho de mulheres e menores, dentre outras (MORAES FILHO, 2003 

apud NICOLI, 2011, p. 79). 

Há uma coincidência, então, entre política regulatória trabalhista e repressão pelo Estado 

de ideologias revolucionárias trazidas pelos migrantes, inaugurando um modelo de organização 

do trabalho fortemente controlado pelo Estado. Trata-se de ações que visavam limitar 

manifestações operárias, culminando com a edição da Consolidação das Leis do Trabalho, em 

1943, que, além de promover a nacionalização, endureceu o tratamento da questão migratória 

no país (DELGADO, 2015).  

Durante as décadas de quarenta e oitenta, há o aumento do fluxo migratório interno – o 

que não é objeto do presente estudo –, havendo êxodo de pessoas do campo de pequenas cidades 

a grandes centros urbanos, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que responderam por 

quase um quarto do incremento demográfico brasileiro da década de setenta (PATARRA; 

FERNANDES, 2011, p. 164). 

Apesar disso, em meados do século XX, ainda são encontrados fluxos migratórios com 

perfil diferenciado do outrora recebido (essencialmente formado por lavradores e operários sem 

qualificação). A política restritiva impunha qualificação profissional e os migrantes da década 

de cinquenta eram mais instruídos, via de regra (NICOLI, 2011, p. 78).  

A década de oitenta, por sua vez, é marcada por uma das crises mais graves da história 

do país, com recessão e índices de desemprego nunca antes vistos, o que influenciou as 

tendências migratórias dominantes até então. Como reflexo das transformações econômicas, 

sociais e políticas em nível global, portanto, há um aumento da saída de pessoas do país 

(PATARRA; FERNANDES, 2011, p. 165-167). 

Assim, enquanto que na década de setenta o número de migrantes no Brasil chegou a 

1.082.745, na década de oitenta esse número foi reduzido para 912.848, chegando a 606.636, 

em 1991, e a 510.058 no ano de 2000 (SALADINI, 2011, p. 117).  

Já no final do século XX, em um contexto de ditadura militar há a promulgação da Lei 

nº 6.815/80 (BRASIL, 1980), a qual define a situação jurídica do estrangeiro no país e cria o 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg). Pela leitura de tal lei, pode-se observar que sua 

aplicação busca atender a segurança nacional e os interesses socioeconômicos do país, dentre 

outros, sendo que a concessão de visto ao migrante internacional fica condicionada ao interesse 

nacional. 
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Nota-se, em um primeiro momento, a indefinição dos termos “segurança nacional” e 

“interesse nacional38”, adotados pela lei, o que faz com que a política migratória fique nas mãos 

do Estado, como discricionariedade deste. O país, então, pode ou não entender que o migrante 

se enquadra em tais concepções abertas. Além disso, ressalta-se a utilização do termo 

“estrangeiro” para definir aquele que vem de outro país, como o “estranho”, o que evidencia a 

discricionariedade do país receptor ao disciplinar em instrumento autônomo a situação do 

migrante, conferindo-lhe ou lhe suprimindo direitos comuns aos nacionais (ZAPOLLA; 

OLIVEIRA; CARNEIRO, 2016, p. 202). 

Por fim, em março de 2017, foi sancionada a Lei nº 13.445, que institui a Lei de 

Migração. Apesar de ter recebido inúmeros vetos após pressões de instituições como a Polícia 

Federal (URIBE; BOGHOSSIAN, 2017), a lei representa um avanço na concepção do migrante 

como sujeito de direitos, tendo sido amplamente discutida por estudiosos, governos e pela 

população.  

O exposto demonstra, portanto, a necessidade de se conhecer o momento histórico 

estudado para a compreensão do fenômeno migratório. Além disso, deve-se salientar que os 

próprios direitos sociais e, consequentemente, as conquistas trabalhistas, relacionam-se, em 

geral, ao ambiente econômico vivenciado (FREITAS JÚNIOR, 2014b, p. 83). No caso do 

Brasil, a depender do período estudado, há edição de políticas de facilitação ou de imposição 

de barreiras ao ingresso de migrantes, caracterizando-se como uma política discricionária do 

Estado e confirmando o que vem sendo exposto ao longo do texto: embora a globalização tenha 

facilitado a circulação de mercadorias, o fluxo de pessoas vem sendo restringido pelo Estado, 

que continua a exercer sua soberania quase que de forma irrestrita no que tange ao aspecto 

migratório, o que é alterado, contudo, com a edição da Lei nº 13.445/2017. Ante o histórico 

apontado, faz-se necessária uma breve análise do contexto migratório brasileiro atual. 

 

2.3 Atual contexto migratório brasileiro: dados oficiais sobre migrantes no Brasil 

 

Da mesma forma que se analisou o contexto migratório atual global, serão estudados 

alguns dados acerca da migração no Brasil. Em pesquisa efetuada no site do Ministério do                                                            
38  A Partir de 1930, com a ascensão do fascismo e do nazismo, as análises em relações internacionais passam a 

privilegiar as “regras do jogo”, assim como os conceitos de “interesse nacional” e “segurança nacional”. “O 
‘realismo político’ norte-americano torna-se a doutrina hegemônica: o ‘interesse nacional’ é considerado o 
único guia racional da conduta internacional dos Estados” (NOUR, 2004, p. 116). Ainda segundo a autora 
(NOUR, 2004, p. 118), os realistas buscam compreender o que seria politicamente possível ao invés de se 
pensar no que seria moralmente desejável. Veja-se, nesse sentido, que é comum que em períodos de exceção, 
sejam utilizadas doutrinas nacionalistas, o que ocorreu no Brasil com a edição da Lei nº 6.815/80. 
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Trabalho e Emprego, observa-se que existem relatórios sobre autorizações de trabalho 

concedidas a estrangeiros a partir do ano de 201439 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2016).  

Utilizou-se o Relatório anual 2014-2015 (OBMigra, 2016)40, que diz respeito às 

autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 

Social por meio da Coordenação Geral de Imigração (CGIg) (OBMigra, 2016, p. 05). 

Assim, o número de autorizações de trabalho concedidas pelo Ministério do Trabalho, 

a imigrantes do sexo feminino foi de 5.138, em 2014 e 4.389, em 2015; e do sexo masculino de 

41.602, em 2014 e 32.479, em 2015 (OBMigra, 2016, p. 10). Percebe-se que houve uma queda 

no número de autorizações concedidas, o que pode estar relacionado ao menor número de 

pessoas que ingressam no país, ou, até mesmo, com a diminuição da concessão de vistos41. 

A maior parte das autorizações foi concedida aos migrantes advindos dos Estados 

Unidos da América, seguido de Filipinas, Reino Unido e Índia (OBMigra, 2016, p. 13). 

Somados aos demais países (excluídos os do MERCOSUL e associados) totalizavam 46.740 

autorizações, em 2014, e 36.868, em 2015. 

Os países do MERCOSUL e associados42 representam um número menor de 

autorizações em relação aos demais países, totalizando 1.946 autorizações no ano de 2014 e, 

em 2015, 1.057 autorizações.  

Nota-se que mesmo com a entrada em vigor do Acordo sobre Residência para Nacionais 

dos Estados Partes do MERCOSUL (Decreto nº 6.964, de 29 de setembro de 2009) (BRASIL, 

2009) – o qual permite ao migrante proveniente deste grupo o direito de trabalhar e exercer 

qualquer atividade lícita – o número de autorizações de trabalho a residentes de países do 

MERCOSUL continua reduzido. 

Quanto à escolaridade, o maior número de autorizações é conferido a indivíduos com 

ensino superior completo e ensino médio completo, o que pode ser observado na tabela abaixo: 

 

 

                                                            
39  Segundo Moraes (2016, p. 190) “existem, basicamente, dois tipos de registros para o estudo da migração 

internacional: aqueles provenientes de pesquisas domiciliares (a exemplo dos ‘censos’) e aqueles dados 
levantados com base em registros administrativos que envolvem desde informações sobre a entrada e a saída 
de estrangeiros e nacionais de portos e aeroportos, assim como sobre pedidos de visto ou refúgio solicitados”. 
O resultado encontrado no site do MTE, portanto, trata-se de registro administrativo.  40  Utilizou-se este relatório por se tratar de ano mais próximo àquele da OIT analisado na segunda seção da 
dissertação. 

41    Ou seja, os dados dizem respeito à migração regular.  
42  São eles: Argentina, Peru, Venezuela, Colômbia, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Equador (OBMigra, 2016, 

p. 13).  
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Tabela 4: Autorizações de trabalho concedidas pelo Ministério do Trabalho segundo a 
escolaridade 
Escolaridade 2014 2015 

Fundamental incompleto 24 3.299 

Fundamental completo 171 242 

Médio incompleto 92 4.269 

Médio completo 17.755 11.028 

Superior incompleto 201 89 

Superior completo 25.893 15.947 

Mestrado 2.292 1.785 

Doutorado 312 208 

Não Informado - 1 

Total 46.740 36.868 

Fonte: Coordenação Geral de Imigração/ Ministério do Trabalho e Emprego, 2014- 2015, p. 11. 
 

Já quanto ao número de autorizações de trabalho concedidas pelo Ministério do 

Trabalho, segundo grupos ocupacionais (ex: técnicos, trabalhadores de serviços), foi 

encontrado o seguinte resultado: 

 

Tabela 5: Autorizações de trabalho concedidas pelo Ministério do Trabalho segundo grupos 
ocupacionais 
Grupos Ocupacionais 2014 2015 

Profissionais das ciências e 

das artes 

17.154 14.949 

 

Técnicos de nível médio 10.536 10.054 

 

Trabalhadores da produção 

de bens e serviços 

industriais 

6.075 3.461 

 

Trabalhadores dos 

serviços, vendedores do 

comércio em 

lojas e mercados 

4.633 2.217 

 

Membros superiores do 

poder público, dirigentes 

3.123 2.150 
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Grupos Ocupacionais 2014 2015 

de organizações de 

interesse público e de 

empresas, gerentes 

Trabalhadores em serviços 

de reparação e manutenção 

1.617 1.177 

 

Trabalhadores de serviços 

administrativos 

707 477 

 

Membros das forças 

armadas, policiais e 

bombeiros militares 

 

42 48 

 

Trabalhadores 

agropecuários, florestais e 

da pesca 

10 3 

Total 43.897 34.536 

 

Fonte: Coordenação Geral de Imigração Ministério do Trabalho e Previdência Social, 2014- 2015, p. 24. 
 

Até então, pode-se observar que o Brasil segue a tendência apontada pela OIT de receber 

um número maior de homens migrantes. Além disso, as autorizações de trabalho são destinadas, 

em sua maioria, ao setor de serviços e indústria e, em menor número, ao setor agropecuário43. 

Quanto ao tipo de autorização, tem-se que foram concedidas, a título permanente, 2.843 

em 2014 e 2.332 em 2015, e temporário, 43.897 em 2014 e 34.536 em 2015 (OBMigra, 2016, 

p.17). 

As autorizações de trabalho temporário foram concedidas com base na: a) Resolução nº 

72 do CNIg – que disciplina a chamada de profissionais estrangeiros a bordo de embarcação ou                                                            
43  Segundo Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2015, p. 38) sobre a questão de gênero do migrante: “No entanto, vale 

à pena salientar que esta predominância dos homens sobre as mulheres aqui analisados está tão somente 
relacionado com o vínculo formal no mercado de trabalho. Ademais a feminização das migrações se coaduna 
com a feminização da pobreza e precarização das condições do trabalho feminino”. No mesmo sentido: “Esta 
predominância dos homens sobre as mulheres trabalhadoras, pode ser explicado por estarmos analisando dados 
que referem a trabalhadores estrangeiros com vínculo formal de trabalho. Portanto, estamos perante um cenário 
que ratifica o fenômeno daquilo que se convenciona denominar de "feminização da pobreza" e precarização 
das condições do trabalho feminino, sustentado tanto pelos dados publicados por organismos estatais ou 
internacionais33 e organizações da sociedade civil, quanto pelos debates científicos sobre o assunto” 
(CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2015, p. 76). 
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plataforma estrangeira (BRASIL, 2006); b) Resolução nº 69 do CNIg (BRASIL, 2006b) – que 

dispõe sobre a concessão de autorização de trabalho a estrangeiros na condição de artista ou 

desportista, sem vínculo empregatício (fato que pode estar relacionado com a Copa do Mundo 

e com as Olimpíadas, ambos sediados pelo país); c) Resolução nº 61 (BRASIL, 2004) – que 

disciplina a concessão de autorização de trabalho e de visto a estrangeiro sob contrato de 

transferência de tecnologia e/ou prestação de serviço ou assistência técnica; d) Resolução nº 70 

(BRASIL, 2006c) – que disciplina a concessão de autorização de trabalho para a obtenção de 

visto temporário para trabalhador com vínculo empregatício no Brasil44. 

Já quanto às autorizações de trabalho permanentes, citam-se as concedidas com base na: 

a) Resolução nº 62 (BRASIL, 2004b) – que disciplina a concessão de autorização de trabalho e 

visto permanente a estrangeiro administrador, gerente, diretor, executivo, com poderes de 

gestão, de Sociedade Civil ou Comercial, Grupo ou Conglomerado Econômico; b) Resolução 

nº 84 (BRASIL, 2009) – que disciplina a concessão de autorização para fins de obtenção de 

visto permanente para investidor estrangeiro. Esta Resolução foi revogada pela Resolução nº 

118, de 2015.  

Nota-se, desse modo, que o contingente de migrantes que entrou no país, no ano de 

2015, correspondia a um perfil majoritariamente masculino, com grau de estudo médio ou 

superior completo, de forma temporária.  

Quanto ao registro domiciliar, obtido por meio de pesquisa censitária (IBGE, 2010) 

(CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2015) no ano de 2010, encontrou-se o total de 

592.59145 (quinhentos e noventa e dois mil quinhentos e noventa e um) “estrangeiros” 

residentes no país, o que representava, à época, aproximadamente, 0,3% da população 

nacional46.  Tal número não discrimina a quantidade de trabalhadores migrantes, nem o número 

de migrantes indocumentados.  

Por sua vez, em estudo feito por Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2015, p. 75), encontra-

se análise com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) dos anos de 2011 a 2013, 

que se trata de uma das principais fontes de informações sobre o mercado de trabalho formal, 

no Brasil.                                                            
44   Nota-se que a maioria dos vistos é temporário, relacionando-se com o objetivo de retorno ao país de origem 

após decorrido certo período de tempo. Dentre os motivos de aumento de migração temporária, podem-se citar 
a possibilidade de competição no mercado global, sem as dificuldades decorrentes da migração permanente, 
além de ser mais aceita por cidadãos locais. Ademais, os países de origem recebem as remessas e ganham com 
a especialização desses migrantes. Entretanto, há dificuldades aos trabalhadores migrantes, tais quais a 
dificuldade de mudar de emprego, o que os torna dependentes e vulneráveis (ILO, 2010, p. 29-30).  

45  Segundo Moraes (2016, p. 198) “esse número também abrange os imigrantes de retorno, ou seja, brasileiros 
natos que viviam fora do Brasil, e que é muito inferior ao das estimativas extraoficiais”.  

46   Isso porque a população brasileira perfazia o total de 190.755.799 habitantes, no ano de 2010. (IBGE, 2010b) 
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Nesta análise, verificou-se um aumento do total de migrantes com vínculo formal de 

trabalho, com predominância do número de homens em detrimento das mulheres, advindos, em 

sua maioria da África e Oceania, seguido pela América Latina e Caribe. A faixa etária 

prevalecente é de 20 a 39 anos, seguida pela faixa de 40 a 64 anos e a cor ou raça majoritária é 

branca (CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2015, p. 75-88). 

Quanto aos grupos ocupacionais, há um maior número de migrantes classificados como 

Profissionais das Ciências e das Artes, Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 

e Diretores e Gerentes. A análise sobre os grupos ocupacionais pode ser relacionada com o grau 

de instrução dos migrantes, sendo que há maior concentração de migrantes com nível superior, 

seguido por migrantes com ensino médio completo (CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 

2015, p. 89-92). 

Quanto à renda, há maior concentração de migrantes na faixa de um a dois salários 

mínimos, tanto para homens quanto para mulheres. Na medida em que a renda aumenta, 

entretanto, a porcentagem de homens supera a porcentagem de mulheres (CAVALCANTI; 

OLIVEIRA; TONHATI, 2015, p. 95-97).  

 

2.3.1 Análise sobre dados migratórios e teorias migratórias: inconsistências 

 

Os dados acima analisados servem para demonstrar um panorama geral acerca dos 

migrantes que vivem no Brasil.  

Segundo Faria (2015, p. 80), calcula-se que em 2012 havia 939 mil migrantes regulares 

no país, número superior ao encontrado no Censo de 2010, que é de 592.59147 (quinhentos e 

noventa e dois mil quinhentos e noventa e um). Quanto aos migrantes indocumentados, o 

número varia: conforme cálculos da Pastoral de Migrantes, seriam 600 mil e, segundo o 

Ministério do Trabalho, haveria 180 mil. Ainda, dados do Ministério da Justiça indicam que o 

número de migrantes indocumentados seria de 900 mil, em 2010 (LARCERDA, 2013, p. 111). 

Ou seja, a modalidade de registro adotada influencia diretamente na quantificação e 

qualificação dos migrantes, esboçando a dificuldade em se determinar sua quantidade exata. 

Além disso, deve-se atentar para a existência de migrantes indocumentados, os quais não 

entram nos registros oficiais dos Estados.                                                             
47  Segundo Moraes (2016, p. 198) “esse número também abrange os imigrantes de retorno, ou seja, brasileiros 

natos que viviam fora do Brasil, e que é muito inferior ao das estimativas extraoficiais”.  
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Segundo Patarra (2005, p. 28), que analisou o aspecto migratório e o trabalho entre os 

anos de 1993 e 2000, haveria, no Brasil, a configuração da teoria do mercado dual48. Isso porque 

haveria migrantes pobres indocumentados – provenientes, principalmente, de países sul-

americanos – e um número menor de migrantes documentados, que consistem em empresários 

e pessoal de ciência e tecnologia, ou seja, mão de obra qualificada – de origem europeia e 

americana49. 

Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2015, p. 40-41), em análise dos dados do MTE, IBGE e 

RAIS, apontam que apesar de contar com formação superior, os migrantes se inserem no 

mercado de trabalho em posição inferior em relação ao seu grau de especialização, formação 

acadêmica e experiência profissional. Ademais, levando-se em conta o limitado tempo de 

permanência dos fluxos migratórios ao Brasil, a situação dos migrantes apontaria para uma 

curva em “L”, ou seja, não haveria ascensão social como na curva em “U”50, em que há ascensão 

após o período de acomodação.  

Sobre os trabalhadores migrantes qualificados que circulam entre multinacionais os 

autores apontam que estes trabalhadores exercem uma incorporação laboral em diagonal – o 

que representa sua ascensão – sendo responsáveis por uma significativa parte de vistos que são 

expedidos pelo país. Assim, afirma que há migrantes tanto na base como no topo do mercado 

de trabalho brasileiro (CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2015, p. 44).  

Noronha (2013, p. 84-86), em estudo sobre a aplicação da teoria da economia étnica ao 

Brasil, por meio da coleta de dados da RAIS, concluiu que os migrantes que se inserem no 

mercado étnico – sendo este entendido como conjunto de empresas que empregam membros da 

comunidade étnica, em número significativo – não têm maiores salários do que os migrantes 

que trabalham no mercado aberto, não se podendo concluir que o mercado étnico seria uma                                                            
48  Entende-se, entretanto, que a teoria mais adequada a explicar a situação narrada é a teoria dos sistemas 

mundiais. (NORONHA, 2013, p. 9-10). Ou seja, haveria tanto migrantes que ocupam altos cargos como 
migrantes que ocupam cargos menos remunerados, que seria o mercado secundário da teoria dual.  

49  Esta tendência não é observada apenas no Brasil. Sobre o assunto, veja o exposto em documento da OIT: 
“Highly skilled workers tend to migrate through regular channels for jobs in the formal economy that have 
good conditions of work. The great majority of migrant workers, however, are in low-skilled occupations, 
usually in jobs requiring long or irregular hours of work or subject to seasonal lay-offs: jobs which have often 
been shunned by national workers” (ILO, 2010, p. 83). 

50  Segundo Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2015, p. 40): “De acordo com Chiswick, Liang Lee, Miller (2002), a 
condição de imigrante, as dificuldades com o idioma, a demora no reconhecimento dos títulos universitários - 
entre outros problemas que os imigrantes enfrentam na sociedade de destino – fazem com que essa população 
tenha que realizar o que os autores chamam de “curva em U” para explicar a inserção dos imigrantes no 
mercado de trabalho. Portanto, os imigrantes partem de uma posição média na sociedade de origem, mas 
perdem essa posição social no momento de chegada ao país de destino. E, portanto, será necessário um tempo 
de acomodação para recuperar a posição de partida”. 
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fuga ao desemprego. Note-se que, no caso, só foram estudados migrantes homens inseridos no 

mercado formal. 

Contudo, estudo realizado por Vilela (2008, p. 145)51, com base no Censo do IBGE do 

ano de 2000, contraria o entendimento Patarra (2005) e de Cavalcanti, Oliveira e Tonhati 

(2015), pois concluiu que os migrantes internacionais, apesar de terem maiores chances de se 

inserirem no mercado informal, possuem maiores rendimentos do que brasileiros migrantes e 

brasileiros não-migrantes, ou seja, a origem afeta de modo positivo os rendimentos e status 

socioeconômico da ocupação dos migrantes internacionais no mercado de trabalho brasileiro. 

Assim, o resultado encontrado se aproximaria, em maior grau, das teorias do enclave étnico e 

do middleman e, em menor grau da teoria do mercado dual, sustentada por Patarra52 (2005).  

Ou seja, o estudo da migração a trabalho, assim como seu enquadramento em uma teoria 

específica, não é unívoco (PATARRA, 2006, p. 10), já que depende do acesso a base de dados 

as quais não contabilizam – de forma oficial – o número de migrantes indocumentados 

existentes no país. Além disso, mesmo que se utilize de base de dados oficiais, os resultados 

das pesquisas apontadas são dissonantes.  

Esse déficit de informação dificulta, inclusive, a elaboração de políticas públicas 

adequadas, assim como a elaboração do orçamento público, já que os migrantes 

indocumentados são tidos como “inexistentes” no país.                                                             
51  No mesmo sentido: “Outra dimensão verificada por esses estudos brasileiros refere-se à evidência de que o 

status de migrante tem impacto positivo no mercado de trabalho (Santos Junior et al. 2005; Golgher, 2006; 
Santos e Ferreira, 2007; Vilela, 2011); ou seja, esses estudos brasileiros, assim como outras pesquisas 
internacionais (Chiswick, 1999; Aydemir, 2003), fundamentam-se no pressuposto de que os indivíduos que 
migram são selecionados positivamente4 , na medida em que seriam, em geral, pessoas mais talentosas, 
ambiciosas, competitivas e educadas do que indivíduos que escolhem permanecer em seus lugares de origem” 
(SANTOS JUNIOR et al. 2005; GOLGHER, 2006; SANTOS E FERREIRA, 2007 apud NORONHA, 2013, 
P. 8).  

52  Segundo a teoria do mercado dual, haveria uma polarização na estrutura organizacional do mercado de 
trabalho, dividindo-se em primário e secundário. Assim, segundo Piore (1979) e Massey et. al. (1993) citados 
por Vilela (2008, p. 6-7), os nativos de um país têm maiores dificuldades em aceitar as posições do mercado 
secundário, as quais são relegadas aos migrantes internacionais.  
Esta teoria, segundo Noronha (2013, p. 8) não se adéqua ao caso brasileiro. Isso porque, enquanto a teoria em 
questão pressupõe uma noção homogênea de inserção do migrante no mercado de trabalho, os estudos 
brasileiros, de forma geral, apontam uma heterogeneidade nessa inserção.  

 A teoria dos sistemas mundiais aponta que nem todos os migrantes recém-chegados se encontram em uma 
situação de vulnerabilidade (NORONHA, 2013, p. 9-10). Ou seja, haveria tanto migrantes que ocupam altos 
cargos como migrantes que ocupam cargos menos remunerados, que seria o mercado secundário da teoria dual. 
A teoria do middleman, por sua vez, estabelece que os migrantes se inserem tanto no mercado de trabalho 
aberto como nas empresas de migrantes (co-étnicos), pois calculam o custo-benefício de inserção nesses 
mercados (LIGHT E BONACHI, 1991 apud Vilela 2008, p.9).  
Por fim, a teoria do enclave étnico também estabelece que as empresas de migrantes coexistem com setores 
primário e secundário, considerando “a) se os proprietários são da mesma origem dos trabalhadores; b) se os 
consumidores deles são ou não co-étnicos; c) se o negócio, conduzido pelos proprietários, beneficia os 
consumidores co-étnicos e; d) se há um ambiente ou atmosfera cultural étnica dentro da firma” (LIGHT E 
BONACHI, 1991; LIGHT et al apud VILELA, 2008).   
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Tendo em vista o resultado encontrado, mostra-se relevante o estudo dos diplomas 

normativos em vigor no país, pois são elas que regulam a entrada dos migrantes e, 

consequentemente, são responsáveis por definir o perfil migratório do Brasil. 

 

2.4. Diplomas normativos sobre migração, no país 

 

Serão analisados os diplomas normativos em vigor no Brasil, os quais serão expostos 

conforme o critério hierárquico, partindo do estudo da Constituição, passando-se ao estudo da 

Consolidação das Leis do Trabalho, do Estatuto do Estrangeiro53, das Resoluções Normativas 

do CNIg, projetos de lei sobre migração e, por fim, a Lei nº 13.445/17.  

 

2.4.1 Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 foi resultado do processo de redemocratização do 

Brasil, abrangendo, em seu texto, um extenso rol de direitos, garantias e deveres aos cidadãos.  

Quanto à disciplina do migrante, referido diploma normativo refere-se aos 

“estrangeiros” – palavra utilizada na Constituição Federal/1988 para designar aquele que não é 

nacional – em algumas passagens, dentre as quais pode-se citar o caput do art. 5º (BRASIL, 

1988), o qual dispõe que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)”. 

O art. 5º, da Constituição Federal de 1988 traz, em seu bojo, a expressão “estrangeiros 

residentes”, o que poderia levar ao entendimento no sentido de se garantirem os direitos 

elencados apenas aos residentes com ânimo definitivo54. 

 A interpretação da palavra “residente”55 que melhor se adequa ao posicionamento do 

presente estudo, entretanto, consiste naquela que entende que a Constituição só pode assegurar                                                            53  Optou-se pela manutenção do Estatuto do Estrangeiro como lei estudada pois se entende que a comparação 
entre este e a Lei nº 13.445/17 permite uma visão mais ampla sobre o tema e sobre as alterações trazidas pela 
nova lei migratória.  

54  A adoção da acepção restritiva de “residente” foi usada pelo Presidente para justificar o veto ao art. 1º, I da Lei 
nº 13.445/2017. 

55  Sobre o tema, importante destacar o exposto por Lopes (2009, p. 461-462) ao realizar um comparativo entre 
os ordenamentos dos países do Mercosul: “(...) vale lembrar que as Constituições dos demais países do 
Mercosul (em sua maioria promulgadas após a brasileira), já utilizam em regra, expressões menos restritivas 
que ‘estrangeiros residentes’. Na Argentina, são assegurados direitos civis aos estrangeiros, sem quaisquer 
restrições. No que diz com os direitos fundamentais, utiliza-se a expressão ‘todos os habitantes da nação’. No 
caso uruguaio, a expressão preferida é ‘habitantes da República’. A Constituição da Bolívia atribui direitos 
fundamentais ‘a todo ser humano’ ou ‘toda pessoa’. Os estrangeiros não são mencionados com a finalidade de 



84  
a validade e o gozo de direitos dentro do território nacional, sem distinção do critério de 

nacionalidade, estendendo-se os direitos aos estrangeiros que se encontram em trânsito pelo 

país. Guia-se, portanto, pelo art. 3º, IV, da Constituição Federal, que elenca como um dos 

objetivos fundamentais do país a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 

cor e quaisquer outros tipos de discriminação (DINAMARCO, 2002).  

A Constituição (BRASIL, 1988) também enumera algumas restrições aos estrangeiros, 

tais quais: a impossibilidade de se alistarem como eleitores; o acesso a cargos, empregos e 

funções públicas é condicionado à edição de lei; a faculdade de universidades admitirem 

professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei; e a vedação ao acesso de cargos 

públicos expressos na Constituição Federal.  

Ou seja, o Brasil é um país que adota uma postura pautada por direitos humanos (art. 1º 

III, art. 4º, II, art. 5º, parágrafos 2º e 3º, da Constituição), mas também preza pelo “nacional”, 

razão pela qual o conflito de interesses nacionais e a proibição de distinções por motivos de 

nacionalidade deve ser solucionado pelo trabalho construtivo dos operadores do direito 

(LOPES, 2009, p. 469). 

 

2.4.2 Consolidação das Leis do Trabalho (Da nacionalização do trabalho) 

 

O Capítulo II do Título II da CLT trata da nacionalização do trabalho em seus arts. 352 

a 371 (BRASIL, 1943).  

Dentre as regras previstas, podem-se elencar a proporcionalidade de dois terços (2/3) de 

empregados brasileiros, quando o quadro de empregados da empresa for composto de três ou 

mais empregados (arts. 352 e 354, da CLT); a dispensa preferencial do estrangeiro em 

detrimento do trabalhador brasileiro (parágrafo único do art. 358, da CLT); e regras que vedam 

o exercício de certas funções por estrangeiro (368, da CLT). 

Tais disposições, no parecer de Delgado (2014, p. 863-864), são incompatíveis com a 

Constituição Federal de 1988, tendo em vista imporem restrições que não foram previstas por 

esta.                                                             
‘inclusão obrigatória’ decorrente do princípio da territorialidade. No caso chileno, os artigos 19 a 24 da 
Constituição, que tratam dos direitos fundamentais, utilizam fórmulas neutras, como ‘a Constituição assegura 
a todas as pessoas’ somente existe distinção no artigo que estabelece que ‘os chilenos’ têm o dever de honrar 
a pátria. A Constituição Paraguaia, ao tratar dos direitos fundamentais, utiliza fórmulas como ‘habitantes da 
república’, mas ao tratar do direito de residência, estabelece distinção ao remeter o assunto para regulamentação 
legal sobre a entrada dos estrangeiros no país”.  
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No mesmo sentido, sobre a questão da proporcionalidade, Nicoli (2011, p. 104) ensina 

que a diretriz constitucional se dá no sentido de vedar práticas discriminatórias, dando um novo 

enfoque à questão migratória, de forma compatível com os Direitos Humanos. Assim, essa regra 

não teria sido recepcionada pela Constituição Federal/1988. Ademais, haveria afronta à 

Convenção nº 111, da OIT (ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº 62.150, de 19 

de janeiro de 1968) e à Convenção nº 117 da OIT (ratificada pelo Brasil e promulgada pelo 

Decreto nº 66.469 de 27 de abril de 1970).  

Para Garcia (2010, p. 1014), no mesmo sentido, os artigos 352 a 357, da CLT foram 

tacitamente revogados, tendo em vista não terem sido recepcionados pela ordem constitucional 

vigente (arts. 3º, IV e 5º, caput, da Constituição Federal/1988). Ademais, cita a Convenção nº 

111, da OIT, a qual veda a discriminação entre nacionais e estrangeiros.  

Lopes (2009, p. 487), por sua vez, entende que o acesso ao mercado de trabalho pelo 

migrante pode ser controlado, não se tratando de discriminação, mas sim de uma forma de se 

proteger o mercado de trabalho brasileiro. Além disso, a CLT prevê em seu art. 358, caput e 

alíneas, que nenhuma empresa poderá pagar ao brasileiro salário inferior ao do estrangeiro, por 

função análoga.  

A interpretação de tal regra, outrossim, não é isenta de controvérsias, já que, enquanto 

uns entendem que a regra é discriminatória (ROCHA, 2008) (NICOLI, 2011) (GARCIA, 2010), 

outros entendem se tratar de regra isonômica (DELGADO, 2014).  

Nesse sentido, Garcia (2010, p. 1016) estabelece que o art. 358 da CLT traz benefício 

exclusivo ao trabalhador nacional, tratando de forma desigual e desproporcional o estrangeiro. 

Ademais, referido artigo revela discriminação quanto à dispensa do estrangeiro. Além disso, a 

Lei nº 9.029/1995 proíbe a adoção de prática discriminatória para o acesso ao trabalho, em 

razão da origem, dentre outros.  

Delgado (2014, p. 864), por sua vez, entende que o dispositivo em questão apenas cria 

obrigação para o empregador, sem discriminar ou conferir tratamento diferenciado e lesivo ao 

empregado estrangeiro. 

Quanto à questão salarial, entende-se não ser admissível uma interpretação do art. 358 

no sentido de permitir que se pague ao migrante um salário menor do que o recebido pelo 

nacional, o que contraria a Constituição pátria.  

Ou seja, o tema não é isento de controvérsias, entendendo-se que a concepção que 

melhor se adequa ao estudo é a esposada por Garcia (2010) e Nicoli (2011), de forma a se 

promover uma interpretação em conformidade com a Constituição Federal, a Convenção nº 

111, da OIT e a Lei nº 9.029/1995. 
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Por fim, há disposição no Código Penal, que estabelece ser crime frustrar, por fraude ou 

violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho (BRASIL, 1940). 

Além da CLT, cumpre destacar que a Lei nº 6.019/1974 (BRASIL, 1974) também 

apresenta dispositivo que estabelece a proibição de contratação de estrangeiros com visto 

provisório para a prestação de trabalho temporário, o que fere os dispositivos já citados. 

  

2.4.3 Lei nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro  

 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a interpretação da Lei nº 6.815/80 deve se dar 

em conformidade com a Constituição Federal/1988, não podendo se admitir a restrição de 

direitos dos migrantes por aquela quando a própria Constituição não o fizer. 

A Lei nº 6.815/80 (BRASIL, 1980), trata-se do principal diploma normativo em vigor 

no país – até 21 de novembro de 2017, tendo em vista o advento da Lei nº 13.445/2017 – a reger 

a situação jurídica do estrangeiro no país, além de criar o Conselho Nacional de Imigração.  

O Estatuto do Estrangeiro foi elaborado em um contexto de ditadura militar e adota, 

segundo Lopes (2009, p. 500) a perspectiva da soberania nacional. Define uma imigração 

restritiva, limitada à suplementação de mão de obra especializada, visando à ocupação de 

emprego pré-colocado (OIT, 2016, p. 39).  

No Estatuto não se utiliza da palavra “imigrante” ou “migrante” – a qual apenas está 

presente no termo “Conselho Nacional de Imigração” e no art. 16 –, utilizando-se do termo 

estrangeiro (LOPES, 2009, p. 218), o que denota o aspecto sociológico da lei ao tratar o que 

ingressa no país como “o estranho”. 

A lei em questão é permeada de conceitos jurídicos indeterminados56, como “interesse 

político, socioeconômico e cultural”, “ordem pública” e “segurança nacional”, estabelecendo 

um critério interpretativo geral a respeito do regime jurídico do estrangeiro (LOPES, 2009, p. 

501).  

Sobre o aspecto mencionado, note-se que, segundo Garcia (2016, p. 659) não mais 

vigora, no Estado Democrático de Direito, a doutrina da segurança nacional, a qual foi                                                            
56  Importante destacar o exposto por Lopes (2009, p. 501) sobre os conceitos jurídicos indeterminados: “Os 

conceitos jurídicos indeterminados possuem o mérito de facilitar a aplicação da legislação em casos 
específicos, bem como de diminuir o nível de detalhamento necessário para sua correta aplicação. Mas, por 
outro lado, podem ser utilizados para a deturpação do conteúdo da lei, até o limite de destruir eventuais 
garantias por ela concedidas”. Ou seja, podem ser utilizados tanto para facilitar como para deturpar a 
interpretação da lei, devendo tais conceitos, portanto, ser utilizados com cautela, pautados em uma 
interpretação que preze pela garantia de direitos humanos. 
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substituída pela preservação do interesse público e social, sem dispor de forma contrária aos 

direitos fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Coerente com os princípios disciplinados pelo Estatuto do Estrangeiro, os quais vêm 

apontados no Título I da Lei (arts. 2º e 3º), o Estatuto estabelece que a migração objetiva, 

preferencialmente, propiciar mão de obra especializada, visando à Política Nacional de 

Desenvolvimento, em todos os seus aspectos – em especial à assimilação de tecnologia e ao 

aumento da produtividade. Não há qualquer menção à política de acolhimento de migrantes e, 

sequer, a políticas públicas voltadas a estes. Não foi prevista a proteção do migrante 

indocumentado, nem a possibilidade de transformação de vistos de turista e estudante em 

permanente, o que dificulta a regularização migratória57 (MORAES, 2016, 154).  

Ou seja, a partir da promulgação do Estatuto do Estrangeiro, passa a vigorar no Brasil 

uma política nitidamente restritiva, limitando o ingresso do migrante a uma condição 

majoritariamente provisória, patrocinada por empresas instaladas no país, desde que estas 

comprovem que o migrante tem conhecimento técnico, acadêmico e experiência profissional, 

somado à falta de indícios de que o migrante internacional substituirá o trabalhador nacional 

(LACERDA, 2014, p. 102).  

Como exemplos dessa opção restritiva, tem-se o caso do art. 13 da Lei nº 6.815/80 

(BRASIL, 1980), que trata da concessão de visto temporário ao estrangeiro que pretenda vir ao 

Brasil em missão de estudos, viagem de negócios, na condição de cientista, pesquisador, 

técnico, professor sob regime de contrato, ou a serviço do governo brasileiro, dentre outros.  

No mesmo sentido, o parágrafo único do art. 16, que versa sobre visto permanente, 

dispõe que a imigração objetiva mão de obra especializada aos setores da economia nacional.  

Ainda ressaltando seu caráter restritivo, referida lei proíbe a participação do migrante 

em sindicatos ou associações profissionais e veda que o titular de visto temporário se estabeleça 

com firma individual, ou exerça cargo de administrador, gerente ou diretor da sociedade 

comercial ou civil (PATARRA; FERNANDES, 2011b, p. 217). 

Ou seja, o Estatuto do Estrangeiro reforça a situação de vulnerabilidade do migrante, 

que, segundo Nicoli (2011, p. 24), decorre de um duplo processo social: o primeiro, deriva da 

existência de que, em uma comunidade, uns detêm mais poderes do que outros; e o segundo, 

de matriz cultural, relaciona-se a elementos como preconceitos, xenofobia, discriminação                                                            
57  “Apenas em caráter transitório, o Estatuto instituiu a possibilidade de regularização provisória dos estrangeiros 

em situação ilegal no Brasil, desde que houvessem entrado no País até 20 de agosto de 1980 (arts. 133 a 134) 
e que formulassem o requerimento no prazo de 120 dias. Essa anistia dos imigrantes ilegais voltou a ser repetida 
os anos de 1988, 1998 e 2009” (MORAES, 2016, p. 154-155). 
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institucional, que tendem a aumentar as diferenças entre o poder reconhecido a nacionais e não 

nacionais. 

O processo de vulnerabilização, nesse sentido, concorre para a formação de políticas 

rigorosas e excludentes, que, afiançadas pela percepção do senso comum, tratam a questão 

migratória apenas em seu aspecto de segurança nacional, criminal e de política de fronteiras, 

afastando-se da questão humana (NICOLI, 2011, p. 24).  

De fato, antes do advento da Lei nº 13.445/2017, o migrante não era tratado, por lei, 

como sujeito de direitos, mas sim como ameaça à segurança nacional, levando-se em conta, 

inclusive, o contexto histórico e social em que o Estatuto do Estrangeiro foi elaborado.  

Assim, tendo em vista as restrições apontadas, algumas medidas foram implementadas 

pelo Brasil para atualizar a realidade migratória – quanto aos desafios que não encontravam 

respaldo na legislação nacional (FARIA, 2015, 81-82). Como exemplo, podem-se citar as 

anistias promovidas pelo Governo Federal nos anos de 1988, 1998 e 2009 (MORAES, 2016, p. 

154-155). A anistia, entretanto, é medida paliativa, resolvendo a situação migratória em um 

momento específico, apenas. Trata-se, portanto, de uma política de governo, pois voltada à 

consecução de objetivos específicos e voltado à proteção dos direitos humanos, utilizando-se 

de bases estatais já consolidadas58 (AITH, 2006, p. 236). 

Em razão dessa defasagem normativa, matérias relativas ao tratamento de migrantes têm 

sido reguladas por Resoluções do Conselho Nacional de Imigração, e se tornam a solução para 

atender à demanda imposta pela presença de migrantes internacionais no país, em aspectos não 

contemplados pelo Estatuto (FONTES, 2015, p. 83).  
2.5 Conselho Nacional de Imigração (CNIg) 

 

O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) trata-se de órgão tripartite, criado pela Lei 

nº 6.815/80, sendo vinculado ao Ministério do Trabalho. As atribuições do órgão foram 

originariamente previstas nesta lei, especificadas pelo Decreto nº 86.715/81 e atualizadas pelo 

Decreto nº 840/93 (LOPES, 2009, p. 563). A disposição sobre a organização e o funcionamento 

do CNIg está elencada no Decreto nº 840/93, podendo-se citar como uma de suas atribuições a 

formulação da política de imigração (BRASIL, 1993).                                                            58   Estados com capacidade de desenvolver políticas de longo prazo, segundo Fonseca (2016, p. 27), promovem 
ações que auxiliam no desenvolvimento do mercado e da economia. 
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O órgão exerce importante papel na solução de casos omissos, possibilitando a 

sistematização de situações não previstas na lei migratória. Por meio dessa regulamentação, 

nesse sentido, tornou-se possível a continuidade da Lei nº 6.815/80 no ordenamento jurídico 

brasileiro por mais de trinta anos (LOPES, 2009, p. 563). Ademais, a edição de Resoluções 

Normativas permite uma maior rapidez no trato do tema59 (LACERDA, 2014, p. 112). 

Assim, o CNIg supriu importantes lacunas da Lei nº 6.815/1980 por meio de diálogo 

social quadripartite, considerando a insurgência do mercado de trabalho na determinação do 

direcionamento e intensidade dos fluxos migratórios, no país (OIT, 2016, p. 75).  

Referida atividade, no entanto, não é isenta de críticas, pois ao regular direitos, o CNIg 

poderá restringi-los, mas desde que a restrição seja justificada pela proteção de outros direitos 

fundamentais. Além disso, não se pode olvidar que, tendo em vista seu caráter infralegal, as 

resoluções padecem de maior fragilidade coercitiva (LOPES, 2009, p. 564). Outro ponto 

negativo decorre da orientação do órgão para elaboração de normas que tratam, em sua grande 

maioria, do ingresso de migrantes qualificados (BOUCINHAS; BARBAS, 2013 apud 

LACERDA, 2014, p. 112), denotando o caráter seletivo da migração no país. 

Com o advento da Lei nº 13.445/2017, as Resoluções do CNIg deverão ser adaptadas 

para se adequarem ao novo dispositivo legal, pois não se admite, no Brasil – ressalvados os 

casos expressamente previstos na Constituição Federal/1988 – a edição de decretos autônomos. 

Assim, eventuais Resoluções que não sejam compatíveis com a nova lei migratória, não 

poderão prevalecer sobre ela. Além disso, o CNIg deverá regulamentar a nova lei em questão, 

sendo este um dos grandes desafios destacados por seu presidente (DELFIM, 2017). 

  

2.5.1 Resoluções do Conselho Nacional de Imigração (CNIg)60 

 

De forma geral, as Resoluções Normativas do CNIg versam, em sua maioria, sobre a 

admissão de profissionais qualificados no país. Referidas Resoluções estão disponibilizadas no 

Anexo A da dissertação.  

Como exemplos de tal afirmativa, podem ser citadas:                                                            
59  Isso porque, segundo Lacerda (2014, p. 112) “as sugestões de alterações de Resoluções têm origem nas 

reuniões periódicas desse colegiado, e são levadas aos grupos de estudos tripartites, formados por 
representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo. O grupo discute a questão e em consenso 
elabora uma sugestão de texto para uma nova norma, ou a alteração ou a revogação de uma norma existente, a 
qual é submetida à votação entre os integrantes do CNIg. Uma vez aprovada, a norma é publicada no Diário 
Oficial da União, entrando em vigor na data prescrita na própria Resolução”. 

60  O quadro de Resoluções Normativas está no Anexo A do trabalho.  
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1) Resolução Normativa nº 1, de 29 de abril de 1997 que trata da “concessão de visto 

para professor ou pesquisador de alto nível e para cientistas estrangeiros”, que pode se dar na 

forma de visto temporário ou permanente, conforme disposto na Resolução (BRASIL, 1997a).  

2) Resolução Normativa nº 5, de 21 de agosto de 1997, que permite a concessão de novo 

visto ao estrangeiro que pretender realizar ou completar curso universitário, treinamento 

profissional, atividade de pesquisa e atividade profissional (BRASIL, 1997b). 

3)  Resolução Normativa nº 18, de 18 de agosto de 1998, que diz respeito à autorização 

de trabalho para investidores estrangeiros, administradores ou diretores em Zona de 

Processamento de Exportação (BRASIL, 1998). 

4) Resolução Normativa nº 39, de 28 de setembro de 1999, sobre a concessão de vistos 

àqueles que venham prestar serviço de assistência religiosa ou na condição de estudante, que 

impede, além disso, o exercício de atividade remunerada por aquele admitido nos termos desta 

Resolução (BRASIL, 1999a). 

5) Resolução Normativa nº 43, de 28 de setembro de 1999, sobre estrangeiro que venha 

ao país, sob acordo de cooperação internacional, na condição de técnico, especialista, cientista, 

mediante a comprovação, dentre outros requisitos, da capacidade profissional do interessado 

(BRASIL, 1999b). 

6) Resolução Normativa nº 45, de 14 de março de 2000, que permite ao aposentado com 

condições de transferir ao Brasil a quantia mensal de valor igual ou superior a seis mil reais, a 

concessão de visto permanente. Ainda, se o aposentado estrangeiro tiver mais de dois 

dependentes, fica obrigado a transferir mais dois mil reais para cada dependente que exceder a 

dois (BRASIL, 2000a).  

7) Resolução Normativa nº 49, de 19 de dezembro de 2000, que disciplina a concessão 

de visto para estrangeiro que venha ao país para estudar em curso regular (BRASIL, 2000b). 

8) Resolução Normativa nº 61, de 8 de dezembro de 2004, com alterações promovidas 

em 2007 e 2013, exclui de seu âmbito atividades administrativas, financeiras e negociais. Tal 

Resolução determina que a empresa contratante assuma a despesa médica e hospitalar do 

estrangeiro e de seus dependentes, durante a permanência destes no país (BRASIL, 2004a).  

Referida previsão contraria o art. 196 da Constituição Federal/1988 (BRASIL, 1988), já 

que carreia às empresas chamantes o custeio com despesas médicas, enquanto que a 

Constituição brasileira prevê o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção 

da saúde.  
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9) Resolução nº 62, de 8 de dezembro de 2004, impõe inúmeros entraves burocráticos à 

contratação de administrador e gerente com poder de gestão de sociedade civil, comercial, 

grupo ou conglomerado.  

Dentre os entraves, pode-se citar o investimento, pela sociedade civil ou comercial, por 

administrador ou gestor, do valor igual ou superior a seiscentos mil reais, ou igual ou superior 

a cento e cinquenta mil reais, desde que, no último caso, comprove a geração de, no mínimo, 

dez empregos.  

A empresa de capital nacional com subsidiária no exterior fica dispensada de comprovar 

as obrigações citadas no parágrafo acima. 

Outra previsão da RN nº 62 diz respeito à necessidade de se comunicar o Ministério do 

Trabalho em caso de exercício de novas funções previstas no estatuto da empresa (BRASIL, 

2004b). 

10) Resolução Normativa nº 63, de 6 de julho de 2005. Disciplina a concessão de visto 

a estrangeiro que venha representar instituição financeira sediada no exterior. 

Nesse caso, o visto permanente é condicionado ao exercício da função, pelo prazo 

determinado, devendo tal condição ficar anotada em seu passaporte (BRASIL, 2005a). 

11) Resolução Normativa nº 68, de 7 de dezembro de 2005. Prevê, dentre os requisitos 

elencados para a concessão de visto temporário, a responsabilidade da chamante com despesas 

médicas e a necessidade de comprovação da qualificação compatível com as atividades a serem 

exercidas.  

Em caso de estrangeiro que venha ao país para exercer atividade de gestor, 

administrador ou gerente da entidade religiosa, organização não governamental ou assistência 

social, poderá ser concedido visto permanente. O estrangeiro admitido para prestar serviço 

voluntário não poderá exercer atividade remunerada no país (BRASIL, 2005b). 

12) Resolução Normativa nº 69, de 07 de março de 2006, que disciplina a autorização 

de visto a estrangeiro desportista ou artista, sem vínculo empregatício com pessoa jurídica ou 

física sediada no país, abrangendo, outrossim, os técnicos em espetáculo e profissionais que 

participem da atividade em caráter auxiliar (BRASIL, 2006a).  

13) Resolução Normativa nº 70, de 09 de maio de 2006, que também prevê a assunção 

de despesas médicas e hospitalares pelo chamante (BRASIL, 2006b).   

14) Resolução Normativa nº 79, de 12 de agosto de 2008, que prevê a autorização de 

trabalho temporário ao estrangeiro que venha exercer atividade técnico-operacional ou 

administrativa, vedando a conversão do visto temporário em permanente (BRASIL, 2008a).  
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15) Resolução Normativa nº 81, de 16 de outubro de 2008, que estabelece que a empresa 

arrendatária deve admitir brasileiros na proporção de dois terços da tripulação, nos diversos 

níveis técnicos e atividades (BRASIL, 2008b).  

16) Resolução Normativa nº 87, de 15 de setembro de 2010, que prevê a concessão de 

visto temporário (de um ano, improrrogável) ao estrangeiro que vier fazer treinamento 

profissional. O pedido poderá ser indeferido pelo Ministério do Trabalho caso haja indícios do 

interesse da empresa em efetuar mera substituição de mão de obra nacional pela estrangeira 

(BRASIL, 2010a). 

17) Resolução Normativa nº 88, de 15 de setembro de 2010, que trata com igualdade o 

estrangeiro que venha fazer estágio no país, prevendo, inclusive, a configuração de vínculo 

empregatício em caso de manutenção do estágio em desconformidade com a legislação 

brasileira (BRASIL, 2010b). 

18) Resolução Normativa nº 94, de 16 de março de 2011, que prevê a concessão de visto 

temporário de forma improrrogável ao estudante ou recém-formado, podendo ser negado em 

caso de indício de mera substituição de mão de obra e de ausência de reciprocidade em relação 

ao país de origem do interessado (BRASIL, 2011).  

19) Resolução Normativa nº 98, de 14 de novembro de 2012, que diz respeito à admissão 

de profissionais e atletas para a Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas (BRASIL, 2012). 

20) Resolução Normativa nº 99, de 12 de dezembro de 2012, segundo a qual a concessão 

de autorização de trabalho fica condicionada à compatibilidade entre a qualificação e a 

experiência profissional do estrangeiro, que devem ser comprovadas, em regra, por meio de 

diplomas, certificados ou declarações. Tal disposição, expressa no artigo 2º, não é aplicada aos 

sul-americanos. O prazo do visto temporário, nesse caso, pode ser prorrogado ou transformado 

em permanente (BRASIL, 2012).  

21) Resolução Normativa nº 100, de 23 de abril de 2013, veda a transformação do visto 

temporário em permanente, assim como sua prorrogação ao estrangeiro que venha prestar 

serviço de assistência técnica (BRASIL, 2013a). 

22) Resolução Normativa nº 103, de 16 de maio de 2013 diz respeito à concessão de 

visto ao estrangeiro que venha ao país a trabalho, devendo, para isso, estar matriculado em 

curso de pós-graduação no exterior (BRASIL, 2013b). 

23) Resolução Normativa nº 109, de 13 de março de 2014, que condiciona a concessão 

de visto temporário (improrrogável) à declaração da empresa sobre a qualificação, experiência 

profissional e atividade que o estrangeiro irá exercer (BRASIL, 2014a).  
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Note-se que tanto a Resolução nº 108 como a resolução nº 109 do CNIg são resultado 

do esforço do órgão para desburocratização da contratação de mão de obra especializada (OIT, 

2016, p. 88).  

24)  Resolução Normativa nº 116, de 8 de abril de 2015, sobre a concessão de visto ao 

estrangeiro que venha ao país para realizar pesquisa ou participar de evento científico (BRASIL, 

2015a).  

25) Resolução Normativa nº 118, de 21 de outubro de 2015, que prevê a concessão de 

visto permanente ao estrangeiro investidor, condicionado à comprovação de montante igual ou 

superior a quinhentos mil reais. Também pode ser concedido visto quando o valor do 

investimento estiver abaixo de quinhentos mil reais, desde que não seja inferior a cento e 

cinquenta mil reais, caso haja propósito de investir em atividade de inovação, de pesquisa básica 

ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico (BRASIL, 2015b). 

26) Resolução Normativa nº 119, de 9 de dezembro de 2015 e Resolução Normativa nº 

121, de 8 de março de 2016, sobre atletas (BRASIL, 2015c).  

 

2.5.2 Análise das Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Imigração 

 

A análise das Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Imigração, permite 

concluir que o Brasil adota uma postura seletiva na “opção” de seus migrantes, o que corrobora 

a afirmativa feita ao longo do trabalho de que os países, em conformidade com o período 

analisado, selecionam qual seria o perfil do migrante desejável.  

Assim, das quarenta e três (43) Resoluções em vigor61, vinte e oito (28) fazem referência 

à admissão do “estrangeiro” qualificado, sendo que, das restantes, sete (7) não versam sobre o 

tema estudado62 (dizem respeito à questão de refugiados e asilados, marítimos, visto 

humanitário e cumprimento de pena) e, em apenas oito63 (8) delas, não há menção ao 

trabalhador migrante qualificado.  

 

 

                                                            
61   O quadro das Resoluções Normativas pode ser consultado no Anexo A do trabalho.  
62  São elas: Resoluções Normativas nº 6/1997, nº 71/2006, nº 72/2006, nº 83/2008, nº 97/2012, nº 110/2014, nº 

126/2017. 
63  São elas: Resoluções Normativas nº 9/1997, nº 14/1998, 27/1998, nº 35/1999, nº 78/2008, nº 104/2013, nº 

108/2014, nº 115/2014.  
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Tabela 6: Representação gráfica do número de Resoluções Normativas do CNIg segundo a 
qualificação dos trabalhadores migrantes 

 
Fonte: elaboração própria  

 

Nesse sentido, a análise efetuada vai ao encontro do exposto por Patarra (2005, p. 31) 

ao escrever que o CNIg, na orientação da política migratória, privilegia a migração sob o ponto 

de vista de assimilação de tecnologia, investimento de capital estrangeiro, desenvolvimento 

científico, acadêmico e cultural. 

Outro não é o entendimento de Mármora, citado por Souza (2013, p. 28), segundo o qual 

a intensificação do controle e fiscalização sobre as fronteiras dos países não significam o 

fechamento completo para a entrada de migrantes, mas sim que há uma triagem cada vez mais 

frequente e crescente, com o intuito de se verificar se o indivíduo que ingressa no país preenche 

os requisitos exigidos no momento histórico em específico.  

Em estudo da OIT, a conclusão é a mesma: enquanto os países de destino abrem suas 

fronteiras para trabalhadores qualificados, aos trabalhadores não qualificados as “fronteiras 

regulares” continuam fechadas (ILO, 2010, p. 35).  

Ou seja, no caso brasileiro, o migrante regular e desejável seria aquele portador de algum 

título técnico ou acadêmico ou com experiência para exercer a atividade laboral no país. 

 

2.6 Projetos de Lei sobre migração  

 

Além das normas em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, há inúmeros projetos de 

lei que tratam sobre o tema migratório. Desde 1980, foram muitas as propostas de alteração da 

Lei nº 6.815/80, as quais são analisadas a seguir.  

Resoluções Normativas 

Migrante qualificadoNão versam sobre o temaNão fazem referência ao migrante qualificado
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O marco histórico inicial para a seleção dos projetos de lei foi o ano de 1980, por se 

tratar do ano em que foi publicada Lei objeto de estudo (Estatuto do Estrangeiro – Lei nº 

6.815/1980), e o marco final foi maio 2017, quando sancionada a Lei de Migração. 

Com a pesquisa efetuada, foram obtidos oitenta e sete projetos de lei, tendo sido 

selecionados apenas os que se encontram em tramitação, no total de trinta. 

Assim, os projetos de lei em questão foram localizados da seguinte forma: acesso ao 

sítio <http://www2.camara.leg.br/>.  Atividade Legislativa  Projetos de Lei e outras 

proposições. A partir daí, utilizou-se como assunto “6.815”, número da Lei que disciplina a 

situação do estrangeiro, no Brasil, e selecionou, como tipo de proposição, PL - Projeto de Lei, 

visando, com isso, obter os PL referentes a tal instrumento normativo. 

 

 

 

 

Tabela 7: Projetos de Lei 

Projeto de Lei/Ano Ementa 

1601/1989 Modifica o título XI da Lei nº 6.815, de 19 

de agosto de 1980, alterada pela Lei nº 

6.964, de 09 de dezembro de 1981 (Lei do 

Estrangeiro). 

4583/1990 Altera e acrescenta disposições à Lei nº 

6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada 

pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 

1981, que "define a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil e dá outras 

providências" 

4692/1990 Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 

1980, regulando o artigo 12, inciso II, 

alínea “a”, da Constituição Federal 

1151/1995 Disciplina a união civil entre pessoas do 

mesmo sexo e dá outras providências. 

2792/2003 Institui o ano de 2005 como o “Ano da 
Pessoa Portadora de Deficiência Física”  

http://www2.camara.leg.br/
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Projeto de Lei/Ano Ementa 

2430/2003 Altera a redação do art. 10 da Lei nº 6.815, 

de 19 de agosto de 1980. 

1499/2007 Estabelece a concessão de visto 

temporário para os estrangeiros que 

vierem trabalhar temporariamente em 

eventos esportivos de nível internacional. 

1655/2007 Dispõe sobre o crime de participação em 

organização criminosa. 

1910/2007 Altera a situação jurídica do estrangeiro 

no Brasil e delega poderes aos Ministros 

de Estado do Turismo, das Relações 

Exteriores e da Justiça para isentar a 

exigência de visto de entrada do turista, 

quando o interesse nacional o recomendar, 

e dá outras providências. 

5274/2009 Suprime o inciso IV do art. 112 da Lei nº 

6.815, de 19 de agosto de 1980. 

5655/2009 Dispõe sobre o ingresso, permanência e 

saída de estrangeiros no território 

nacional, o instituto da naturalização, as 

medidas compulsórias, transforma o 

Conselho Nacional de Imigração em 

Conselho Nacional de Migração, define 

infrações e dá outras providências. 

2443/2011 Proíbe a concessão de visto e determina a 

expulsão de estrangeiro condenado ou 

acusado em outro país da prática, 

participação ou financiamento de atos 

terroristas, alterando dispositivos da Lei nº 

6.815, de 1980, que "Define a situação 

jurídica do estrangeiro no Brasil e cria o 

Conselho Nacional de Imigração". 
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Projeto de Lei/Ano Ementa 

1403/2011 Acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei nº 

6.815, de 19 de agosto de 1980, para vedar 

a concessão de visto ao estrangeiro 

indiciado em outro país pela prática de 

crime contra a liberdade sexual ou o 

correspondente ao descrito nos arts. 240 e 

241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

7370/2014 Dispõe sobre prevenção e repressão ao 

tráfico interno e internacional de pessoas e 

sobre medidas de atenção às vítimas; 

altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), e as 

Leis nºs 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 

7.998, de 11 de janeiro de 1990; e revoga 

dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código Penal). 

7700/2014 Altera disposições da Lei nº 6.815, de 19 

de agosto de 1980, que "define a situação 

jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 

Conselho Nacional de Imigração, e dá 

outras providências". 

8227/2014 Altera a Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 

1980, para permitir a concessão de visto a 

estrangeiro portador de documento de 

viagem emitido por governo não 

reconhecido pelo Brasil. 

7487/2014 Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 15 
da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. 

975/2015 Acrescenta o art. 15-A na Lei nº 6.815, de 

19 de agosto de 1980, estabelecendo 
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Projeto de Lei/Ano Ementa 

critérios para a concessão de visto 

temporário e autorização de trabalho nos 

casos que especifica. 

200/2015 Altera o Parágrafo único do art. 66 da Lei 

nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 

669/2015 Altera o art. 14 da Lei nº 6.815, de 19 de 

agosto de 1980, para autorizar a concessão 

de visto por dois anos a estrangeiro que 

venha desenvolver atividades religiosas 

no Brasil. 

3353/2015 Dispõe sobre o visto temporário para o 

estrangeiro que pretenda vir ao Brasil na 

condição de estudante, e o visto 

temporário, com autorização de trabalho, 

para o estudante estrangeiro durante o 

período de férias letivas no exterior. 

3354/2015 Dispõe sobre a concessão de visto 

permanente ao estrangeiro que invista e 

pretenda fixar-se no Brasil. 

2516/2015 Institui a Lei de Migração. 

5293/2016 Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 

1980, que "define a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 

Nacional de Imigração, e dá outras 

providências". 

4736/2016 Disciplina contratação de estrangeiro por 

pessoa jurídica de direito privado, e dá 

outras providências. 

4476/2016 Dispensa do visto os turistas oriundos da 

República Popular da China e República 

da China (Taiwan) no período de 1º de 

junho a 18 de setembro de 2016, quando 
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Projeto de Lei/Ano Ementa 

da realização dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

Conforme se pode observar (Tabela 7), foram inúmeras as tentativas de mudança de 

dispositivos da Lei nº 6.815/80. Contudo, o Projeto de Lei nº 2.516/15, foi aprovado pela 

Câmara dos Deputados e se encontrava tramitando em regime de urgência, nos termos do art. 

155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 1989), tendo em vista se tratar 

de matéria de “relevante e inadiável interesse nacional”. O Projeto de Lei nº 2.516/2015 foi 

transformado na Lei nº 13.445/2017, que será a seguir analisada.  

 

2.6.1 Lei nº 13.445/2017: breve histórico da tramitação 

 

A Lei nº 13.445/2017 teve origem no Projeto de Lei do Senado nº 288/2013, de autoria 

do Senador Aloysio Nunes Ferreira e “Institui a Lei de Migração”. No ano de 2015, foi enviado 

o Ofício de nº 962 à Câmara dos Deputados, para que fosse submetido à revisão, nos termos do 

art. 65, da Constituição Federal/1988 (BRASIL, 2015). 

Em 6 de agosto de 2015, foi apensado ao PL nº 2.516/2015, o PL nº 5.655/2009 

(BRASIL, 2015b) e em 2 de setembro de 2015, foi criada “Comissão Especial destinada a 

proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.516, de 2015” (BRASIL, 2015c).  

Ao longo do ano de 2015, houve inúmeras tramitações do PL nº 2.516/2015, em que 

foram requeridas audiências públicas com a presença de vários convidados, tais quais 

autoridades e representantes da sociedade civil, para sanar dúvidas sobre dito PL (BRASIL, 

2016). Também contou com a participação de migrantes, acadêmicos e militantes, tendo a 

contribuição de trinta nacionalidades distintas (DIAS, 2017, p. 173).  

Além disso, houve sugestões de mudanças e adaptações em alguns de seus dispositivos, 

feitos pela OIT (2016, p. 61). Dentre as sugestões citadas pela OIT, pode-se citar a reavaliação 

do art. 4º em seu §5º, o qual previa diferenciação de direitos entre migrantes documentados e 

indocumentados. Nota-se que referido dispositivo foi excluído do texto do projeto de lei.  

Em 5 de julho de 2016, foi proferido parecer pelo Relator Deputado Orlando Silva 

(PCdoB-SP), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; adequação financeira 

e orçamentária, no mérito pela aprovação do PL nº 2.516, e dos de nº 3.354/2015, 5.655/2009 

e 5.293/2016, apensados; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e 
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adequação financeira e orçamentária, mas pela rejeição no mérito do PL nº 206/2011, também 

apensado. 

Em 6 de dezembro de 2016, foi dada redação final ao substitutivo da Câmara dos 

Deputados ao Projeto de Lei nº 2.516-B de 2015 do Senado Federal (BRASIL, 2016b), sendo 

desapensados os Projetos de Lei nº 5.655/2009, 3.354/2015 e 5.293/2016, em razão da 

aprovação do PL nº 2.516/2015, o qual foi remetido ao Senado federal em 13 de dezembro de 

2016 (BRASIL, 2016) 

Remetido ao Senado, o Projeto foi aprovado em 18 de abril de 2017 – Substitutivo da 

Câmara dos Deputados – tendo sido sancionado em 24 de maio de 2017 (BRASIL, 2017).  

 

2.6.2 Lei nº 13.445/2017: visão geral  

 

A Lei nº 13.445/2017 consta com 125 artigos e 21 vetos em seus artigos, mostrando-se 

consonante com a postura de Direitos Humanos, com a Constituição Federal e com as 

Convenções Internacionais sobre o tema.  

No Capítulo I estão as disposições preliminares, em que podem ser encontradas 

definições de termos como “imigrante”, “emigrante”, “residente fronteiriço”, “visitante” e 

“apátrida”; princípios como “universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 

humanos”, “não criminalização”, “inclusão social e laboral” e garantias, como “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”. 

Nesse capítulo, foi vetado dispositivo que definia a palavra “migrante”, assim como o 

§2º do art. 1º que garantia os direitos originários dos povos indígenas e populações tradicionais, 

em especial a livre circulação em terras ocupadas. Além disso, foram vetados os §§2º, 3º e 4º 

do art. 4º Lei, dentre os quais cita-se o §2º que permitia o exercício de emprego, cargo ou função 

pelo imigrante, conforme definido em edital, ressalvados aqueles reservados ao brasileiro nato, 

de previsão constitucional (SENADO FEDERAL, 2016).  

O Capítulo II, intitulado “Da situação documental do migrante e do visitante”, estão 

elencados os documentos de viagem (passaporte, laissez-passer64, autorização de retorno, 

salvo-conduto, carteira de identidade do marítimo, carteira de matrícula consular, documento                                                            
64  Laissez-passer é definido como “documento de viagem concedido ao estrangeiro portador de documento de 

viagem não reconhecido pelo governo brasileiro ou que não seja válido para o Brasil, expedido por países com 
os quais não se mantém relação diplomática” (BRASIL, 2017). 



101 

de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, certificado de membro de tripulação 

de transporte aéreo e outros que venham a ser reconhecidos pelo país) e os vistos, que podem 

ser de visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia.  

Nesse ponto, foi vetado o parágrafo único do art. 6º e o §10º do art. 14, sendo que este 

estabelecia que caberia ao regulamento dispor sobre outras hipóteses de concessão de visto 

temporário e especificidades de sua categoria (SENADO FEDERAL, 2016).  

Importante destacar o exposto na mensagem de veto referente a este dispositivo: 

 
Não se afigura adequado e recomendável permitir-se que o relevante instituto do visto 
temporário possa ter novas hipóteses, além das definidas nesta lei, criadas por 
regulamento, com risco de discricionariedade indevida e com potencial de gerar 
insegurança jurídica. 

 

Até a edição da Lei, o papel de regulamentar os casos previstos em lei, inclusive no 

tocante à concessão de visto temporário e definição de suas condições, cabia ao CNIg. Pensa-

se que o regulamento não traria hipóteses contrárias à lei, mas sim serviria para especificá-la, 

apenas. 

Observação quanto ao visto temporário diz respeito à sua concessão. Este visto será 

concedido ao imigrante que venha a exercer atividade remunerada no país, com ou sem vínculo 

empregatício, desde que comprove a oferta de trabalho. Essa exigência é dispensada nos casos 

em que o migrante comprove titulação em curso de ensino superior ou equivalente, o que pode 

ensejar certa distinção entre o profissional qualificado e o não qualificado.  

O Capítulo III dispõe sobre a condição jurídica do migrante e do visitante, versando 

sobre residente fronteiriço, proteção do apátrida e da redução da apatridia, asilado e autorização 

de residência. Este capítulo contou com veto à letra d, inciso II do art. 30, que previa a 

possibilidade de concessão de residência ao migrante que tenha sido aprovado em concurso 

público e ao inciso II, do §1º do mesmo artigo. Além disso, houve veto ao parágrafo único do 

art. 37 da Lei, que versa sobre reunião familiar e previa a extensão da concessão de visto ou 

autorização de residência a outras hipóteses de parentesco, dependência afetiva e fatores de 

sociabilidade (SENADO FEDERAL, 2016).  

O Capítulo IV, intitulado “Da entrada e da saída do território nacional” estabelece 

normas sobre a fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira e sobre impedimento de 

ingresso. Houve veto ao art. 40, IV da Lei nº 13.445/2017, que possibilitava a admissão 

excepcional de criança ou adolescente acompanhado por responsável legal residente no país, 

“desde que manifeste a intenção de requerer autorização de residência com base em reunião 

familiar” (SENADO FEDERAL, 2016). Também houve veto ao art. 44 da Lei nº 13.445/2017.  
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As medidas de retirada compulsória vêm estabelecidas no Capítulo V da Lei nº 

13.445/2017. O migrante poderá ser repatriado, ou seja, devolvido ao país de procedência em 

caso de impedimento; deportado – retirado compulsoriamente em caso de situação migratória 

irregular; ou expulso – retirado compulsoriamente do território nacional, com impedimento de 

reingresso no país por prazo determinado. Tal Capítulo traz, ademais, disposições gerais acerca 

das medidas de retirada compulsória.  

Quanto aos vetos em tal capítulo, pode-se citar: §5º do art. 49, que previa, no caso de 

repatriação do migrante, a responsabilidade da empresa transportadora em caso de dolo ou culpa 

desta. 

O Capítulo VI trata da opção de nacionalidade, segundo o qual o filho de pai ou mãe 

brasileiros nascido no exterior e não registrado em repartição consular poderá exercer a opção 

de nacionalidade a qualquer tempo e opção de naturalização, cuja concessão é de faculdade do 

Poder Executivo e pode ser ordinária, extraordinária, especial ou provisória.  

Houve vetos aos dispositivos: que permitia a redução do prazo de quatro anos para um 

ano àquele originário de país de língua portuguesa e do Mercosul e que dispensava o 

naturalizado de obrigações militares, caso já as houvesse prestado no país de nacionalidade 

anterior. 

O Capítulo VII traz disposições acerca dos emigrantes brasileiros, segundo os princípios 

e diretrizes estabelecidos no Projeto de Lei. Não houve vetos neste capítulo. 

As medidas de cooperação estão estabelecidas no Capítulo VIII, existindo disposição 

sobre a extradição, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia 

condenação criminal definitiva ou para instrução em processo penal (arts. 81 a 99). Além disso, 

é hipótese de cooperação a transferência para execução da pena, desde que observado o 

princípio do non bis in idem (arts. 100 a 102), e a transferência de pessoas condenadas (arts. 

103 a 105). Foi vetado o §3º, do art. 105 da Lei nº 13.445, que previa a competência do Superior 

Tribunal de Justiça para homologar a sentença de transferência da pessoa condenada.  

O Capítulo IX, intitulado “Das infrações e das penalidades administrativas”, dispõe que 

as infrações e as penalidades administrativas serão apuradas em processo administrativo 

próprio, sendo assegurados o contraditório e ampla defesa. Não houve vetos a dispositivos deste 

Capítulo. 

O Capítulo X, por fim, traz as disposições finais e transitórias, estabelecendo os 

emolumentos consulares e acrescendo o art. 232-A ao Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), para penalizar aquele que promove a entrada ilegal de estrangeiro no 

Brasil, ou de brasileiro no território estrangeiro.  
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Referido capítulo sofreu vetos em dispositivos importantes, como é o caso do §4º do art. 

113 da Lei, que definia como vulneráveis os solicitantes de refúgio, requerentes de visto 

humanitário, vítimas de tráfico de pessoas e de trabalho escravo, assim como migrantes em 

cumprimento de pena e menores desacompanhados (SENADO FEDERAL, 2016). 

Além disso, houve veto ao art. 116, que revogava as expulsões antes de 5 de outubro de 

1988 e ao art. 118, que previa a concessão de autorização de residência aos imigrantes que 

tivessem entrado no país até 6 de julho de 2016 e a requeressem no prazo de um ano após a 

entrada em vigor da Lei nº13.445/2017.  

 

2.6.3 Lei nº 13.445/2017 e Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Imigração 

 

As resoluções que preveem a concessão de visto permanente precisarão ser revistas, 

tendo em vista a ausência de previsão acerca dessa modalidade de visto na Lei nº 13.445/2017. 

Nesse sentido, a autorização de residência poderá ser concedida ao imigrante na hipótese em 

que a residência tenha como finalidade a pesquisa, ensino ou extensão, por exemplo, cujo prazo 

e procedimento será disposto em regulamento (BRASIL, 2017). Esta previsão afetará as 

Resoluções Normativas nº 1/1997, nº 5/1997 e nº 62/2004, por exemplo. 

Outra previsão da lei que implicaria alterações nas Resoluções diz respeito à 

possibilidade de concessão de visto independente de vínculo de emprego, dispensando-se, 

ademais, a comprovação de oferta de trabalho formalizada se o imigrante comprovar titulação 

em curso superior ou equivalente (BRASIL, 2017). Pensa-se que, com isso, a Resolução nº 

62/2004 tornar-se-á sem efeito, tendo em vista prever que a concessão do trabalho ao migrante 

internacional no exercício da função de Administrador, Gerente, Diretor ou Executivo com 

poderes de gestão é condicionada ao exercício da função designada em ata registrada no órgão 

competente (BRASIL, 2004b).  

Além disso, a impossibilidade de transformação do visto, prevista nas Resoluções nº 

61/2004, nº 79/2008, nº 94/2011 e nº 109/2014, por exemplo, tende a se tornar sem efeito ante 

a previsão do art. 3º, XV da Lei nº 13.445/2017, que prevê a possibilidade de transformação do 

visto em autorização de residência, além da disciplina contida no art. 119 da Lei, permitindo 

que o visto emitido até a entrada em vigor da Lei possa, também, ser transformado ou ter seu 

prazo prorrogado (BRASIL, 2017).  

No mesmo sentido, pensa-se que dispositivos que condicionam a concessão de visto ao 

exercício da atividade para a qual foi solicitada a autorização de trabalho, não mais 
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prevalecerão, de forma que a Resolução Normativa nº 63/2005, por exemplo, deva passar por 

atualizações.   

Por fim, entende-se que previsões no sentido de se tutelar o interesse do trabalhador 

brasileiro não permanecerão, haja vista a disposição legal do art. 3º, incisos IX, X e XI, no 

sentido de conferir igualdade de tratamento ao migrante, assim como sua inclusão laboral e 

acesso igualitário ao trabalho (BRASIL, 2017), de forma que a Resolução nº 99/2012, por 

exemplo, deva passar por reformulações.   
2.7 Proposta de Política Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante 

 

A proposta de Política Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante tem 

como finalidades estabelecer princípios, diretrizes e ações relativas aos fluxos migratórios 

internacionais, visando orientar entidades e órgãos brasileiros na atuação do fenômeno 

migratório e contribuir para a promoção e proteção dos Direitos Humanos dos migrantes 

(CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, 2010).  

Referida Proposta confere diretrizes e princípios atinentes à questão migratória, 

consistindo em importante documento de tutela aos trabalhadores migrantes, já que adota uma 

postura em conformidade com inúmeras fontes de direito internacional, tais quais a Convenção 

nº 143, da OIT, e a Convenção das Nações Unidas para a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias.  

Além disso, a Proposta dispõe que a irregularidade não se trata de infração penal, mas 

sim de sanção administrativa, além de prever a simplificação dos procedimentos para alteração 

de residência, condição de estada e tipos de visto, o que facilita a manutenção da regularidade 

do migrante no país.  

Na seção, foi visto o contexto migratório brasileiro, ressaltando-se o papel do Estado na 

elaboração de políticas restritivas ou que propulsionem a migração, a depender do momento 

estudado.  

Assim, no caso brasileiro, houve períodos de estímulo e de restrição à migração, sendo 

que esta perdura até a vigência da Lei nº 6.815/80, que trata o migrante como uma ameaça à 

segurança nacional e aos interesses nacionais. 

Ainda, inobstante a conclusão de que a globalização da economia não tenha vindo 

acompanhada pelo livre fluxo de pessoas possa ser confirmada pelas normas elencadas na Lei 

nº 6.815/80, O Brasil vinha atualizando sua política com a concessão de anistias e edição de 
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Resoluções Normativas do CNIg sendo que apenas em 2017, com a promulgação da Lei nº 

13.445/2017 essa postura foi consolidada por meio de uma legislação migratória mais 

condizente com a tutela do migrante. 

Além disso, pode-se concluir que o contexto migratório brasileiro não é homogêneo, 

havendo divergência entre os autores que estudaram o tema no tocante da aplicação de teorias 

migratórias, o que dificulta a elaboração de políticas adequadas ao migrante.  

Por fim, foram estudados os dispositivos em vigor no país, para que se possibilite 

analisar, na próxima seção, se há influência da OIT na legislação migratória brasileira, assim 

como sua suficiência para a tutela do trabalhador migrante.  
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3 INFLUÊNCIA DA OIT NA LEGISLAÇÃO MIGRATÓRIA BRASILEIRA 

 

Nas seções anteriores foram analisadas as diretrizes internacionais que versam sobre os 

temas “direito ao trabalho” e “trabalhador migrante”, assim como os diplomas normativos em 

vigor no país, dentre eles as resoluções normativas do CNIg, os projetos de lei sobre o assunto, 

e a Lei nº 13.445/2017, para agora analisar a influência das Convenções da OIT na legislação 

migratória brasileira e verificar se são suficientes para a tutela do trabalhador migrante65.  
3.1 Convenção nº 97 da OIT66 e Lei nº 6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro)  

 

Conforme já visto, apenas a Convenção nº 97 que versa especificamente sobre o tema 

de migração a trabalho, foi aprovada e ratificada pelo Brasil no ano de 1965 e promulgada em 

1966 por meio do Decreto nº 58.819 (BRASIL, 1966), tratando do migrante que se encontra 

legalmente nos países. Com isso, passa-se à análise da possível influência da Convenção na 

Legislação em vigor no Brasil: 

i) Art. 2º da Convenção nº 97 da OIT – A Lei nº 6.815/80 não traz previsão de 

serviço gratuito adequado para prestar auxílio ao trabalhador migrante, no Brasil.  

Entre os anos de 2011 a 2015 houve a realização de oficinas de trabalho sobre 

Protocolos de atendimentos aos Imigrantes e Inserção no mercado de Trabalho 

(OIT, 2016, p. 87)67. Há, ainda o Núcleo de Informação e Apoio a Trabalhadores 

Retornados do Exterior (NIATRE) no Município de São Paulo (OIT, 2016, p. 80).  

Existem, também, Centros de Atendimento a Imigrante em âmbito local (no caso, 

em São Paulo), fruto de parcerias entre Secretaria da Justiça e do Ministério Público 

do Trabalho, o que só foi viabilizado em razão de Termos de Ajustamento de 

Condutas assinados por empresas que se utilizavam de trabalho análogo ao escravo                                                            65  Como já se destacou, será levado em conta o fato de que o trabalhador migrante se trata de sujeito de direitos, 
em conformidade com a teoria internacional de direitos humanos e com a Constituição Federal/1988. Isso 
porque, entende-se que o direito de exercer uma atividade remunerada está relacionado ao direito de entrar em 
um país e de nele permanecer, sendo condição preliminar para isso, que haja o tratamento igualitário entre 
nacionais e estrangeiros, no local de trabalho, um dos corolários da proteção dos direitos humanos 
(CAVARZERE, 1995, p. 123). 66  A Convenção nº 97 da OIT pode ser consultada no Anexo B. 

67   Segundo relatório da OIT (2016, p. 88): “Essas Oficinas de Trabalho têm o objetivo de debater e propor 
medidas para o aprimoramento e/ou adequação dos protocolos de atendimento, que vêm sendo utilizados nos 
serviços de intermediação de mão de obra junto a imigrantes nos municípios que apresentam grandes fluxos 
migratórios de entrada. Ou seja, visam propor metodologias de inovação social, buscando aprimorar os 
instrumentos de atendimento e a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro, e ainda estimular 
o diálogo entre os imigrantes, as instituições governamentais e os municípios convidados”. 
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de migrantes (REDAÇÃO RBA, 2014) e atuações de organizações não 

governamentais, como é o caso da Missão Paz, localizada no município de São 

Paulo. 

Além disso, o Ministério da Justiça criou uma rede de Postos Avançados de 

Atendimento Humanizado ao Migrante, estando hoje em funcionamento, por 

exemplo, nos “Estados de São Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos), Rio 

de Janeiro (Aeroporto Internacional do Galeão), Ceará (Aeroporto Internacional 

Pinto Martins) ” (OIT, 2016, p. 79), que têm por objetivo recepcionar pessoas 

deportadas e não-admitidas e desenvolver campanhas sobre tráfico de pessoas. 

ii) Art. 4º da Convenção nº 97 da OIT – As normas sobre entrada, saída e recepção 

dos trabalhadores migrantes estão dispostas no Estatuto do Estrangeiro, de forma 

geral, sendo especificadas por Resoluções Normativas do CNIg. Não há exigência 

de visto de saída ao estrangeiro que pretenda sair do país, nos termos do art. 50 da 

Lei nº 6.815/80 (BRASIL, 1980). 

iii) Art. 5º da Convenção nº 97 da OIT – A entrada no território nacional só é 

possível onde houver fiscalização dos órgãos competentes dos Ministérios da 

Saúde, da Justiça e da Fazenda, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.815/80 (BRASIL, 

1980). Ademais, a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, com 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 1988).  

iv) Art. 6º da Convenção nº 97 da OIT – referido artigo disciplina a questão da 

igualdade entre migrantes que estejam legalmente no território do país e os 

nacionais, o que vai ao encontro do estabelecido no caput do art. 5º da Constituição 

Federal/1988. 

Ademais, a Convenção nº 111 da OIT, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo 

62.150/68 (BRASIL, 1968), entende ser discriminatória  

“a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, 

opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito 

destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de 

emprego ou profissão”. 

 Assim, no país, são garantidos tanto ao nacional como ao migrante, igualdade de 

remuneração, horas extras, férias remuneradas, idade de admissão no trabalho, 

proteção ao trabalho da mulher e do menor. Os trabalhadores indocumentados, 
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outrossim, têm direito ao salário e benefícios sociais pelo trabalho realizado68 

(CIDH, 2003, p. 49). 

Apesar disso, a CLT ainda prevê: a proporcionalidade de dois empregados 

brasileiros a cada três empregados (art. 352 e 354); a igualdade salarial entre 

brasileiro e estrangeiro, por função análoga, não prevendo o inverso (art. 358); a 

dispensa do estrangeiro precedendo à do brasileiro que exercer função análoga, em 

caso de falta ou cessação do serviço (358, parágrafo único) (BRASIL, 1943).   

Além disso, a lei nº 6.019/1974 expressa a proibição de contratação de estrangeiro 

com visto provisório pelas empresas de prestação de serviço temporário (BRASIL, 

1974).  

Tais discriminações se mostram totalmente sem razão e são incompatíveis com a 

Constituição Federal em seus art. 5º, caput, assim como com a Convenção em 

estudo e a Convenção nº 111 da OIT. 

Quanto à filiação a organizações sindicais, o art. 106, VII da Lei nº 6.815/80 veda 

ao estrangeiro a participação da administração ou representação de sindicato ou 

associação profissional69, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de 

profissão regulamentada, o que contraria o exposto na Convenção nº 97 da OIT.  

O disposto no art. 106, VII da Lei nº 6.815/80, ainda, é reforçado pelo art. 515, 

alínea “c” da CLT, consistindo em condição de validade para a formação da 

entidade sindical (SILVA, 2015, p. 52). 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) não trouxe qualquer dispositivo nesse 

sentido, dispondo ser livre a associação profissional ou sindical em seu art. 8º, I, 

prevendo, ainda, a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país em 

seu art. 5º, caput. 

Além disso, a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no 

trabalho estabelece que os todos os membros, mesmo aqueles que não tenham 

ratificado as Convenções que versam sobre os temas a que se referem, devem                                                            
68  “En la práctica, los trabajadores irregulares en el Brasil experimentan muchas dificultades, incluyendo largas 

horas de trabajo y salarios inferiores al mínimo. Muchos migrantes irregulares nunca denuncian los abusos por 
temor a ser deportados. Este temor también causa que los migrantes irregulares no envíen a sus niños a la 
escuela, no soliciten una licencia de manejar, no adquieran bienes ni visiten sus países de origen. Además, 
estos trabajadores tienen poca información sobre sus derechos y sólo pueden hacerlos valer cuando obtienen 
ayuda de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes” (CIDH, 2003, p. 49). 

69  Antes da Constituição de 1988, era necessário que se formassem associações profissionais, as quais deveriam 
ser registradas e reconhecidas pelo Ministério do Trabalho para, só então, transformarem-se em sindicatos.  
Esta nomenclatura pode ser observada, por exemplo, no art. 512 da CLT (MARTINS, 2015, p. 607).  
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respeitar, dentre outros, a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito 

de negociação coletiva (OIT, 1998). 

A moradia, por sua vez, é assegurada no art. 6º da Constituição Federal/1988, o 

direito adquirido não poderá ser prejudicado por lei (art. 5º, XXXVI da Constituição 

Federal/1988) e o acesso ao Judiciário é garantido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal/1988. 

O art. 102 da Lei nº 6.815/80, todavia, impõe ao migrante registrado a obrigação de 

comunicar ao Ministério da Justiça a mudança de domicílio, no prazo de trinta dias 

de sua efetivação. 

Referida imposição reforça o caráter discriminatório no tratamento do migrante em 

relação ao nacional, impondo àquele, restrição inexistente na Constituição 

Federal/1988. 

Não há distinção entre brasileiros e migrantes legais em âmbito previdenciário, 

sendo que a lei previdenciária não pode criar restrições não previstas na 

Constituição Federal/1988. Além disso, o Brasil é signatário da Convenção nº 118 

da OIT sobre Igualdade de Tratamento entre Nacionais e Não-Nacionais em matéria 

de Previdência Social, a qual foi promulgada por meio do Decreto nº 66.469/70 

(BRASIL, 1970). 

O Brasil, ainda, mantém acordos internacionais com catorze países, admitindo-se 

que o tempo de contribuição em razão do trabalho em um país, seja computado em 

outro país (BRASIL, 2016). 

v) Art. 8º da Convenção nº 97 da OIT – estabelece que o migrante que tenha sido 

admitido a título permanente no país, não pode ser recambiado ao território de 

origem em caso de acidente ou doença do trabalho.  

Não há previsão no Estatuto do Estrangeiro sobre a discriminação ente nacional e 

migrante acerca do tema em questão. 

Ademais, o Brasil ratificou a Convenção nº 19 da OIT (BRASIL, 1957), a qual 

prevê “igualdade de tratamento dos trabalhadores estrangeiros e nacionais em 

matéria de indenização por acidente de trabalho”.  

vi) Art. 9º da Convenção nº 97 da OIT – dispõe sobre a transferência de divisas, de 

qualquer parte das economias que o trabalhador migrante desejar. Não há, no 

Estatuto do Estrangeiro, restrição acerca do tema. 

vii) Art. 10º da Convenção nº 97 da OIT – dispõe sobre a necessidade de acordos 

em casos de transferência de grande número de migrantes.  
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O Estatuto do Estrangeiro, em seu art. 130, possibilita ao Poder Executivo firmar 

acordos internacionais para que se estabeleçam condições para concessão, 

gratuidade, isenção ou dispensa dos vistos estatuídos da Lei, desde que haja 

reciprocidade de tratamento a brasileiros e respeitados a conveniência e os 

interesses internacionais (BRASIL, 1980).  

Os demais artigos versam sobre questões procedimentais, como denúncia e notificação 

dos membros acerca da ratificação da Convenção e, por tal razão, não são analisados em face 

da Lei nº 6.815/80. 

  

3.2 Convenção nº 143 da OIT70 e Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro)  

 

Embora não ratificada, a Convenção nº 143 da OIT pode ter, de algum modo, 

influenciado a elaboração da Lei nº 6.815/80, nos termos do exposto na seção 2 da presente 

dissertação71 e, por tal razão, também será utilizada para a análise entre os dispositivos. Isso 

porque a Convenção nº 143 da OIT já havia entrado em vigor no âmbito internacional em 1978, 

ou seja, dois anos antes da entrada em vigor do Estatuto do Estrangeiro. Nesse sentido, passa-

se à análise entre os dispositivos:   

i) Art. 1º da Convenção nº 143 da OIT – o artigo dispõe que os países-membros 

devem respeitar os direitos fundamentais do trabalhador migrante. A Lei nº 

6.815/80 não traz referido preceito em seus dispositivos, sendo baseada na ideia de 

segurança nacional e interesse nacional.  

Com o advento da Constituição Federal/1988 (BRASIL, 1988), entretanto, a 

igualdade entre nacional e estrangeiro foi elevada a nível constitucional, passando 

a encontrar previsão em seu art. 5º, inserido no título “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”.  

ii) Art. 3º da Convenção nº 143 da OIT – estabelece que os Estados Membros devem 

tomar medidas apropriadas para suprimir migrações clandestinas e o emprego ilegal 

de migrantes e contra os organizadores de movimentos clandestinos.                                                            70  A Convenção nº 143 da OIT pode ser consultada no Anexo C. 
71  Nesses termos: “A convenção ratificada constitui fonte formal de direito, gerando direitos subjetivos 

individuais, sobretudo nos países onde vigora a teoria do monismo jurídico e desde que não se trate de diploma 
meramente promocional ou programático. Já as recomendações e as convenções não ratificadas constituem 
fonte material de direito, porquanto servem de inspiração e modelo para a atividade legislativa nacional, os 
atos administrativos de natureza regulamentar, os instrumentos da negociação coletiva e os laudos de 
arbitragem voluntária ou compulsória dos conflitos coletivos de interesse, neste último caso compreendidas as 
decisões dos tribunais do trabalho dotados de poder normativo” (SÜSSEKIND, 2000, p. 181). 
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As migrações irregulares, no país, conforme já visto na seção 2 não são 

discriminadas pelas estimativas oficiais do governo, havendo estimativa do 

Ministério da Justiça de que o número de migrantes indocumentados no país, em 

2010, seria de 900 mil (LARCERDA, 2013, p. 111). Nesse sentido, o número 

supera a quantidade de migrantes obtida por meio de pesquisa censitária (IBGE, 

2010) (CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2015) que, no ano de 2010, foi 

de 592.59172.  

As medidas adotadas pelo Estatuto do Estrangeiro em face do utilizador de mão de 

obra irregular é disposta no Título XII (Infrações, Penalidades e seu Procedimento), 

em seu Capítulo I (Das Infrações e Penalidades), dentre as quais se pode citar o 

emprego ou manutenção de estrangeiro em situação irregular ou impedido de 

exercer atividade remunerada, em que deve ser aplicada multa por estrangeiro nessa 

situação (BRASIL, 1980).  

Ainda, há disposição no sentido de se sancionar com pena de detenção aquele que 

introduza ou oculte estrangeiro “clandestino ou irregular”. Caso o infrator se trate 

de estrangeiro, a este será aplicada a pena de expulsão.  

Verdadeiro óbice para a consecução do exposto no art. 3º da Convenção nº 143 da 

OIT encontra-se no Estatuto do Estrangeiro (BRASIL, 1980), que veda a 

legalização do migrante “irregular”, estabelecendo a pena de deportação àquele que 

infringir a Lei (arts. 38 e 57) (OIT, 2016, p. 32).  

A situação de irregularidade migratória, que nada mais é do que uma infração 

administrativa, consistia em óbice para a regularização do migrante, o que ratifica 

o processo de vulnerabilização desse sujeito. Assim, tendo em vista sua situação 

migratória e a consequente possibilidade de deportação, há maior dificuldade em 

pleitear as verbas trabalhistas devidas, por exemplo.   

iii) Art. 6º da Convenção nº 143 da OIT – diz respeito à tomada de posições para 

detecção eficaz de emprego ilegal de trabalhadores.  

No Brasil, conforme os comentários ao art. 3º da Convenção nº 143 da OIT, há 

dispositivos para penalizar aquele que se utiliza de mão de obra “irregular”. 

Haveria, porém, necessidade de uma maior fiscalização para que, de fato, houvesse 

a coibição da utilização da mão de obra “irregular”.                                                             
72  Segundo Moraes (2016, p. 198) “esse número também abrange os imigrantes de retorno, ou seja, brasileiros 

natos que viviam fora do Brasil, e que é muito inferior ao das estimativas extraoficiais”.  
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Os arts. 3ª ao 5º da Convenção tratam, da mesma forma, da adoção de medidas para 

coibir o tráfico de mão de obra, havendo dispositivo na lei brasileira que concede, 

inclusive, visto de permanência para as vítimas de tal ilícito (Art. 18-A, da Lei nº 

6.815/80). A disposição legal nesse sentido, entretanto, só passou a existir com a 

edição da Lei nº 13.344 de 2016 (BRASIL, 1980), havendo previsão anterior em 

Resolução Normativa nº 93/2010 do CNIg73. Ou seja, embora tardiamente, a 

legislação brasileira age em conformidade com os preceitos de direitos humanos, 

tutelando o migrante objeto de tráfico de mão de obra.  

iv) Art. 7º da Convenção nº 143 da OIT – estabelece sobre a consulta de 

organizações representativas de empregadores e trabalhadores acerca da legislação 

e outras medidas estabelecidas na Convenção para prevenir ou eliminar abusos.  

Segundo o Estatuto do Estrangeiro é vedado ao estrangeiro a participação da 

administração ou representação de sindicato ou associação profissional (art. 106, 

VII da Lei nº 6.815/80), o que poderia consistir em óbice à efetivação do disposto 

referido art. 7º da Convenção.  

Muito embora haja esta disposição, não há que se falar em sua recepção pela atual 

Constituição/198874.  

Entretanto, é possível o diálogo com trabalhadores migrantes para a elaboração de 

políticas que lhes sejam afetas, tal como ocorreu com o Projeto de Lei nº 

2.615/2015, que se converteu na Lei nº 13.445/2017. 

v) Art. 8º da Convenção nº 143 da OIT – esclarece que desde que haja residido 

legalmente no país, com fim de emprego, o migrante não pode ser considerado 

“ilegal ou irregular” pela simples perda do emprego, o que, por si só, não acarretará 

a revogação da autorização de residência ou da autorização de trabalho.                                                            
73   Esta Resolução foi revogada pela Resolução Normativa nº 122/2016 (BRASIL, 2010c). 
74  Nesse sentido, já na década de 1990 havia decisão no sentido da não recepção. Veja-se: “HABEAS CORPUS 

RECURSO "EX-OFFICIO", PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIRO NO EXERCICIO DE CARGO 
DIRETIVO DE SINDICATO. 1 - A ATUAL CONSTITUIÇÃO NÃO RECEPCIONOU O DISPOSITIVO 
DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO (LEI N.6964/81) QUE VEDA A PARTICIPAÇÃO DE 
ESTRANGEIRO NA ADMINISTRAÇÃO OU REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO, CONSAGRANDO 
A PLENA LIBERDADE SINDICAL (ART. 5, INCISO XVII). 2 - O ARTIGO 8, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, AO DISPOR SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL, NÃO IMPOS QUAISQUER 
RESTRIÇÕES QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIRO NA ADMINISTRAÇÃO OU 
REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. 3 - RECURSO 
IMPROVIDO” (TRF3-RHC 89330 SP 95.03.089330-5. Relator Desembargador Celio Benevides. Data de 
Julgamento 9 de abril de 1996. 2ª Turma).  

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/108497/estatuto-do-estrangeiro-lei-6815-80
http://www.jusbrasil.com/legislacao/110963/lei-6964-81
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641170/artigo-8-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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De acordo com o art. 18 do Estatuto do Estrangeiro, a concessão do visto pode ficar 

condicionada ao exercício de atividade certa e fixação em região determinada, por 

prazo não superior a cinco anos (BRASIL, 1980).  

Assim, caso haja referida condição e o migrante deixe de trabalhar na atividade na 

qual foi admitido, poderá ficar em situação irregular no Estado Brasileiro, nos 

termos do art. 100 do Estatuto do Estrangeiro (BRASIL, 1980). 

Além disso, é vedada a transformação do visto temporário em permanente, por 

exemplo, no caso de cientista, pesquisador, professor, técnico ou profissional de 

outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro. 

Contudo, a Resolução Normativa nº 1, de 1997 do CNIg (BRASIL, 1997) admite a 

transformação do visto temporário em permanente, quando comprovada a 

nomeação para o serviço público ou contratação por prazo superior a dois anos, 

além dos demais casos previstos em lei.  

Ou seja, a previsão de conversão ou não do visto temporário ou permanente é feita 

por Resoluções Normativas do CNIg, as quais podem contrariar o disposto na 

Convenção nº 143 da OIT, causando prejuízos aos migrantes que vivam no país de 

forma regular. 

Além disso, a condição para que se conceda o visto temporário é a de que haja 

emprego ou trabalho, sendo que sua perda pode ensejar, como consequência, a 

perda do visto, o que faria com que o migrante permanecesse no país em situação  

irregular.  

vi) Art. 9º da Convenção nº 143 da OIT – prevê que, mesmo nos casos em que a lei 

nacional não tenha sido respeitada, deve-se conferir tratamento igual ao trabalhador 

migrante e à sua família, em especial no que diz respeito à remuneração, segurança 

social e outras vantagens. Em caso de expulsão, a Convenção prevê que esta não 

será custeada pelo trabalhador e pela sua família.  

Ademais, o art. 9º de referida norma estabelece que as disposições da Convenção 

não impedem que se conceda o direito de permanecer e ser legalmente empregado 

ao trabalhador que esteja ilegalmente em um país.  

Tais disposições são importantes garantias postas à disposição do trabalhador 

migrante e sua família, as quais, contudo, não foram totalmente observadas pelo 

legislador brasileiro.  

Isso porque, o Estatuto do Estrangeiro veda a legalização do migrante “irregular” 

no país, nos termos do art. 38, da Lei nº 6.815/80 (BRASIL, 1980). 
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Nos casos de entrada irregular, o migrante será deportado do país. Caso não seja 

apurada a responsabilidade do transportador e não podendo o migrante ou terceiro 

responder pelas despesas, estas serão custeadas pelo Tesouro Nacional, nos termos 

do art. 59 da Lei nº 6.815/80 (BRASIL, 1980). 

vii) Art. 10º da Convenção nº 143 da OIT – está inserido na parte II da Convenção, 

que prevê a adoção de política que se proponha a garantir igualdade de 

oportunidades e de tratamento ao migrante que esteja legalmente no país. O artigo 

em questão reforça o estipulado na Convenção nº 111 da OIT (ratificada pelo 

Brasil), sendo aplicável de forma específica ao trabalhador migrante.  

No Brasil, não há política específica sobre o tema abordado, havendo apenas lei 

sobre a impossibilidade de discriminação em razão da nacionalidade. 

Importa ressaltar que desde 1995 existe Lei nº 9.029/1995 (BRASIL, 1995) que 

proíbe qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação 

de emprego, ou sua manutenção, em razão da origem. Além disso, a 

Constituição/1988 veda a diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, 

ressalvados os casos dispostos na própria Constituição Federal.  

A maior dificuldade de aplicação destas convenções diz respeito ao acesso ao 

trabalho por parte do trabalhador migrante, já que este encontra inúmeras restrições 

impostas, no caso, pelo governo brasileiro. Isso porque os migrantes são 

“selecionados” com base em sua formação profissional, de forma que o trabalhador 

desejável seja aquele qualificado. 

Apesar desta seleção não ser considerada discriminatória, acaba por gerar 

problemas sociais com a inserção de migrantes qualificados e regulares, enquanto 

que os menos qualificados são, em sua maioria, indocumentados. 

O art. 11 trata do âmbito de aplicação da Convenção e, por tal razão, não será 

analisado.  

viii) Artigo 12 da Convenção nº 143 da OIT – o art. 12 da Convenção nº 143 é 

complexo, pois versa sobre vários pontos atinentes à questão migratória. Assim, 

refere-se à aplicação da política migratória elencada em seu art. 10, que abrange a 

adoção de programas de educação para que os migrantes possam conhecer e exercer 

os seus direitos; a revogação de dispositivos contrários à política adotada; aplicação 

de uma política em que nacionais e trabalhadores migrantes e suas famílias tenham 

as mesmas vantagens; a preservação das identidades nacionais e étnicas e a 

igualdade de tratamento aos que exerçam a mesma atividade. 
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No tocante ao trabalho, em específico, a CLT traz em seu dispositivo uma situação 

apta a ensejar discriminação entre nacionais e migrantes, já que, além de tutelar o 

mercado de trabalho nacional, estabelece: a) que a dispensa do trabalhador 

estrangeiro deverá preceder à do brasileiro que exerça função análoga, em caso de 

cessação ou falta de serviço; b) impossibilidade de pagar ao nacional que exerça 

função análoga à do estrangeiro, salário inferior ao deste (BRASIL, 1943).  

Tal disposição afronta a Constituição Federal e a Lei nº 9.029/1995, entendendo-se 

que não mais persiste no ordenamento brasileiro. Além disso, vai de encontro com 

o que estabelecem as Convenções nº 111 e 117 da OIT, ambas ratificadas pelo 

Brasil.  

ix) Art. 13 da Convenção nº 143 da OIT – diz respeito à reunião familiar, incluindo 

no conceito de família o cônjuge, e, quando a seu cargo, o filho, a mãe e o pai. 

A própria Convenção, nesse caso, adota uma posição mais restritiva, no sentido de 

incluir apenas o cônjuge e o filho, por exemplo. Isso porque, a legislação brasileira 

adota uma concepção mais ampla de família, por meio do reconhecimento da união 

estável (art. 226 da Constituição Federal) e do estabelecimento de igualdade 

absoluta entre todos os filhos, não admitindo distinção entre filho legítimo e 

ilegítimo, assim como do filho adotivo (GONÇALVES, 2013, p. 319). 

Também deveria ser permitida a inclusão do irmão não emancipado ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (BRASIL, 1991), caso 

houvesse dependência em relação ao migrante no conceito de família exposto pela 

Convenção. 

Ademais, em 6 de outubro de 2016 foi incluída na Lei nº 6.815/80, a possibilidade 

de concessão de visto permanente aos que forem vítimas de tráfico de pessoas, 

incluindo a título de reunião familiar, cônjuges, companheiros, ascendentes e 

descendentes e outros membros do grupo familiar que comprovem dependência 

econômica ou convivência habitual com a vítima (BRASIL, 1980). 

Ou seja, quanto ao conceito de família, o Brasil adota posição mais garantista do 

que a Convenção nº 143 da OIT, em estudo.  

 x) Art. 14 da Convenção nº 143 da OIT – permite restrições a categorias de 

emprego e funções quando necessário ao interesse do Estado, assim como a 

regulamentação de reconhecimento de qualificações profissionais. Ademais, 

permite que o país subordine a livre escolha de emprego, assegurando a mobilidade 

geográfica à residência no país por 2 anos.  
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O Estado brasileiro restringe alguns cargos a brasileiros natos, como é o caso do 

art. 12, §3º da Constituição Federal/1988, o que é justificável, já que se tratam de 

cargos de presidência, seus substitutos e cargos relacionados à defesa nacional. 

A concessão de visto permanente pode ser condicionada à fixação em região 

determinada pelo prazo não superior a cinco anos. Ou seja, não se levou em 

consideração o prazo estipulado na Convenção, quando da elaboração do Estatuto.  

A Parte III da Convenção diz respeito às Disposições Finais e, por tal razão, não será 

analisado com a legislação nacional.  

 

3.3 Convenção nº 97 da OIT75 e Lei nº 13.445/2017   
Embora a Lei nº 13.445/2017 ainda não esteja em vigor, sua análise permite uma 

comparação entre a postura anteriormente adotada pelo Brasil, o qual era considerado como 

sendo um dos países mais restritivos em matéria migratória. Importa destacar que, apesar de 

criticado por alguns segmentos da sociedade e por instituições, referida lei se adequa aos 

ditames constitucionais e se mostra mais alinhada às diretrizes internacionais. Passa-se ao 

estudo entre a Convenção nº 97 e a Lei nº 13.445/2017, sancionada em 24 de maio de 2017:   

i) Art. 2º da Convenção nº 97 da OIT – a Lei nº 13.445/2017 prevê, em seu art. 77, 

inciso II que as políticas públicas para os emigrantes observarão os seguintes 

princípios e diretrizes: “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” 

(BRASIL, 2017).  

Não há previsão de qualquer política de prestação de serviço aos imigrantes, 

entretanto.   

Apesar disso, existe um dispositivo que prevê o acesso igualitário e livre aos 

serviços pelos imigrantes (art. 3º, XI) (BRASIL, 2017). 

ii) Art. 4º da Convenção nº 97 da OIT – a Lei nº 13.445/2017, conforme previsto 

em seu art. 1º, dispõe sobre direitos e deveres do migrante e regula sua entrada e 

estada no país.  

É assegurado ao migrante o direito de sair do território nacional, mesmo quando o 

pedido de residência, prorrogação de estada ou transformação do visto em                                                            75  A Convenção nº 97 da OIT pode ser consultada no Anexo B.  
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residência se encontrar pendente (art. 4º, XV do Lei nº 13.445/2017) (BRASIL, 

2017).  

iii)  Art. 5º da Convenção nº 97 da OIT – ao imigrante é garantido, em igualdade 

com o nacional, o acesso a serviços de saúde, nos termos do art. 4º, VIII da Lei nº 

13.445/2017 (BRASIL, 2017). Não mais existe a previsão de entrada no território 

nacional onde exista fiscalização pelo Ministério da Saúde como na Lei nº 

6.815/1980, o que se mostra mais condizente com a Constituição Federal/1988. 

iv) Art. 6º da Convenção nº 97 da OIT – a Lei nº 13.445/2017 garante ao imigrante, 

“em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como”: o cumprimento de 

obrigações legais e contratuais trabalhistas, assim como de normas protetivas ao 

trabalhador (Art. 4º, XI); direito de associação, inclusive sindical, desde que para 

fins lícitos (Art. 4º, VII); acesso a serviço de assistência e previdência social (Art. 

4º, VIII); amplo acesso à justiça e assistência jurídica gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos (BRASIL, 2017).  

Em caso de deportação, não serão excluídos os direitos adquiridos em relações 

contratuais ou pela legislação brasileira (Art. 50, §4º) (BRASIL, 2017). 

v) Art. 8º da Convenção nº 97 da OIT – a Lei nº 13.445/2017 acaba com a figura 

do visto permanente, apenas dispondo acerca dos vistos temporário, de visita, 

diplomático, oficial e de cortesia, em seus arts. 12 a 18 (BRASIL, 2017).  

Há disposição, entretanto, acerca da autorização de residência, possibilitando-se a 

concessão de residência independentemente da situação migratória.  

Não há previsão sobre a possibilidade de recambiar o migrante ou sua família, 

quando, em caso de acidente ou enfermidade, o trabalhador migrante não puder 

exercer o seu trabalho. Entretanto, a entrega do extraditando será adiada se a medida 

colocar sua vida em risco, em razão de enfermidade (BRASIL, 2017).   

vi) Art. 9º da Convenção nº 97 da OIT – o art. 4º, inciso V da Lei nº 13.445/2017 

estabelece ser direito do imigrante “transferir recursos decorrentes de sua renda e 

economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável” (BRASIL, 

2017). 

vii) Art. 10 da Convenção nº 97 da OIT – a Lei nº 13.445/2017 não dispõe acerca 

da possibilidade de acordos em caso de transferência de migrantes em número 

considerável. 
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O art. 11 da Convenção versa sobre o âmbito de sua aplicação e seus demais artigos (12 

ao 23) versam sobre questões procedimentais, como denúncia e notificação dos membros acerca 

da ratificação da Convenção e, por tal razão, não serão objetos de análise. 

 

3.4 Convenção nº 143 da OIT76 e Lei nº 13.445/2017  

 

Por fim, veja-se a influência da Convenção nº 143 da OIT na Lei nº 13.445/2017: 

i) Art. 1º da Convenção nº 143 da OIT – a Lei nº 13.445/2017 estabelece, em seu 

art. 3º, I, que a política migratória brasileira será regida pelo princípio da 

“universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos” 

(BRASIL, 2017).  

Além disso, o art. 4º e incisos de referida lei garante ao migrante, dentre outros, o 

direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, em condições de 

igualdade com os nacionais (BRASIL, 2017). 

ii) Art. 2º da Convenção nº 143 da OIT – a Lei nº 13.445/2017, em seu art. 3º, V 

prevê que a política migratória brasileira se pautará pelo princípio da promoção da 

entrada regular e de regularização documental (BRASIL, 2017).  

Some-se a isso, há disposições no Capítulo IX “Das infrações e penalidades 

administrativas”, mais especificamente no art. 109, incisos V a VII, dentre os quais 

cita-se a imposição de multa àquele que empregar imigrante em situação irregular 

ou impedido de exercer atividade remunerada (BRASIL, 2017).  

Os valores da multa, nos casos expostos no capítulo, considerarão as hipóteses 

individualizadas na Lei, a condição econômica do infrator, a reincidência e a 

gravidade da infração e será de, no mínimo R$ 100,00 (cem reais) e no máximo de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para infrações cometidas por pessoas físicas e no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e no máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), para infrações cometidas por pessoas jurídicas (BRASIL, 2017).  

iii) Art. 6º da Convenção nº 143 da OIT – conforme citado nos comentários ao art. 

3º da Convenção, a Lei nº 13.445/2017 traz medidas para coibir a utilização de mão 

de obra irregular, no país.  

Contudo, não mais existe dispositivo acerca da aplicação de pena de detenção 

àquele que transporte migrante em situação irregular, ao qual é aplicada, apenas, a                                                            
76 A Convenção nº 143 da OIT pode ser consultada no Anexo C.  



119 

pena de multa por trabalhador transportado, não havendo previsão sobre a 

responsabilidade pelas despesas com a retirada do migrante do território nacional.  

Ou seja, há, somente, dispositivo sobre penalidades administrativas, nada dispondo 

o “Capítulo IX” sobre penalidades civis e penais àqueles que se utilizem de mão de 

obra irregular. 

Há previsão, entretanto, nas disposições finais da Lei Migratória (art. 115), de 

modificação do tipo penal inscrito no art. nº 232-A no Código Penal77.  

iv) Art. 7º da Convenção nº 143 da OIT – a Lei nº 13.445/2017 prevê, em seu art. 

3º, inciso XIII, “o diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de 

políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante” (BRASIL, 

2017). Dessa forma, pensa-se que haverá maior participação dos migrantes na 

formulação de políticas migratórias.  

v) Art. 8º da Convenção nº 143 da OIT – a Lei nº 13.445/2017 garante ao imigrante, 

em igualdade com os nacionais, os direitos e liberdades civis, sociais, culturais e 

econômicos, além de garantir o cumprimento de obrigações legais e contratuais 

trabalhistas e de proteção ao trabalhador. Nesse sentido, entende-se que as garantias 

relativas à segurança de emprego, reclassificação e readaptação previstas no art. 8º 

da Convenção nº 143 da OIT, que são conferidas ao trabalhador migrante, devem 

ser as mesmas daquelas garantidas ao trabalhador nacional.  

O procedimento, assim como o prazo de autorização de residência será estabelecido 

por regulamento, nos termos do art. 26 da lei (BRASIL, 2017). Não há dispositivo 

acerca da revogação da autorização de residência em razão da perda do emprego, 

alterando a sistemática aplicada pelo Estatuto do Estrangeiro.  

Houve veto à previsão exposta no art. 3º, §2º da Lei nº 13.445/201778, que 

possibilita o exercício de cargo, emprego ou função pública pelo migrante, 

conforme previsão em edital e, excetuados aqueles reservados a brasileiros natos,                                                            77  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 A pena é aumentada de um sexto a um terço se: I – o crime é cometido com violência; ou 
II – a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. § 2º A pena prevista para o crime será aplicada 
sem prejuízo da correspondente às infrações conexas. (BRASIL, 2017) 78  Os dispositivos possibilitariam o exercício do cargo, emprego ou função pública por estrangeiro não residente, 
em afronta à Constituição e ao interesse nacional. Além disso, trata em diploma relativo ao tema migratório de 
matéria reservada à regulação de provimento de cargo público, cuja iniciativa é privativa do Presidente da 
República, a teor do artigo 61, § 1o, II, ‘c’, da Constituição. Ademais, reserva a edital de concurso a definição, 
concessão ou restrição de direitos, o que configura-se inadequado à sua função de apenas direcionar a fiel 
execução da lei para acesso a carreiras públicas (BRASIL, 2017).  
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nos termos da Constituição Federal (SENADO FEDERAL, 2017), o que merece 

ser criticado.  

As justificativas adotadas para o veto não são plausíveis e, por certo, não vão ser 

adotadas para impossibilitar o acesso de migrantes a cargos, empregos e funções 

públicas. Isso porque, há previsão no art. 37, I da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) no mesmo sentido, encontrando-se plenamente em vigor no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

vi) Art. 9º da Convenção nº 143 da OIT – o art. 3º, inciso V da Lei nº 13.445/2017 

tem como princípio, como já dito, a promoção de entrada regular e regularização 

documental (BRASIL, 2017). 

O art. 4º, inciso XI da Lei nº 13.445/2017 garante ao imigrante, em condição de 

igualdade com o nacional, o cumprimento de obrigações contratuais e legais 

trabalhistas e de aplicação de normas de proteção ao trabalhador (BRASIL, 2017).  

Quanto às despesas com a retirada compulsória do imigrante, em caso de 

repatriação, houve veto ao dispositivo que previa que estas seriam custeadas pela 

empresa transportadora, independentemente da situação migratória (SENADO 

FEDERAL. 2017), sob a justificativa de que não há necessidade de se comprovar 

dolo ou culpa para que isso ocorra (BRASIL, 2017), medida que deve ser elogiada. 

Não há disposição acerca do custeio de gastos com a deportação.  

A Lei Migratória, ademais, permite a regularização do imigrante, a transformação 

de vistos, assim como o seu emprego legal, sendo expressamente vedada a 

discriminação em razão de critérios ou procedimentos pelos quais a pessoa foi 

admitida no território nacional.  

A possibilidade de transformação dos vistos permite, outrossim, a permanência no 

trabalho do migrante, estando em consonância com o princípio da continuidade do 

emprego. A continuidade do emprego, dessa forma, deveria ser refeita como 

paradigma ideológico, já que garante uma ideia de segurança social e evita as 

decorrências negativas do desemprego (RESENDE, 2010, p. 106).  

vii) Art. 10º da Convenção nº 143 da OIT – quanto à igualdade de oportunidades e 

de tratamento, a política migratória brasileira estabelecida no art. 3º da Lei nº 

13.445/2017 prevê o “acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas 

e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, 

trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social”, “igualdade de tratamento 

e de oportunidade ao migrante e seus familiares”, “direitos e liberdades civis, 
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sociais, culturais e econômicos”, “direito de associação, inclusive sindical, para fins 

lícitos” (BRASIL, 2017).  

viii) Art. 12 da Convenção nº 143 da OIT – a Lei nº 13.445/2017 prevê a difusão 

de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante, assim como igualdade 

de tratamento entre nacionais e trabalhadores migrantes e sua família (BRASIL, 

2017). 

ix) Art. 13 da Convenção nº 143 da OIT – o art. 3º, inciso VIII da Lei nº 13.445/2017 

garante a reunião familiar ao migrante, assim como o art. 4º, inciso III confere a 

este o direito à reunião familiar com seu cônjuge ou companheiro, filhos, familiares 

e dependentes. Há hipótese, inclusive, de visto temporário (art. 14, IX) e de 

autorização de residência (art. 25, IX) em caso de reunião familiar (BRASIL, 2017). 

O art. 33 da Lei nº 13.445/2017 explicita que o visto e a autorização de residência 

serão concedidos: ao cônjuge ou companheiro, independentemente da orientação 

sexual e do gênero; ao filho de brasileiro ou imigrante beneficiário de residência; 

ascendente ou descendente até o segundo grau e irmão de brasileiro ou imigrante 

beneficiário de residência; ao imigrante que tenha brasileiro sob sua tutela ou 

guarda (BRASIL, 2017).  

Note-se que referido artigo adota uma concepção de família mais ampla do que a 

aceita pela Convenção nº 143, que apenas enquadra nesse conceito, o cônjuge, e, 

quando a cargo do migrante, os filhos, o pai e a mãe, sendo a Lei brasileira mais 

garantista, portanto.  

O veto ao parágrafo único de referido artigo, que admitia a extensão da concessão 

do visto ou autorização de residência a outras hipóteses de parentesco, dependência 

afetiva e fatores de sociabilidade, desde que se deem por ato fundamentado, foi 

dado sob a justificativa de que poderia haver facilitação ou permitir situações 

propícias ao sequestro internacional de menores (BRASIL, 2017). 

x) Art. 14 da Convenção nº 143 da OIT – o art. 3º, inciso XXI da Lei nº 13.445/2017 

prevê como um de seus princípios a promoção do reconhecimento acadêmico, 

assim como do exercício profissional no Brasil. O art. 14, §8º da Lei reconhece, 

ainda, a possibilidade de o migrante com visto temporário, modificar o local de 

exercício do trabalho (BRASIL, 2017). 

Ademais, ao migrante é conferido o direito de “sair, de permanecer e de reingressar 

em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de residência, de 
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prorrogação de estada ou de transformação de visto em residência” (BRASIL, 

2017), nos termos do art. 4º, inciso XV da Lei nº 13.445/2017. 

O exercício de livre escolha de emprego que, no caso da Convenção nº 143 é 

permitido, desde que o migrante resida no país por prazo não superior a dois anos, 

é tratado como diretriz da política migratória brasileira no art. 2º da Lei nº 

13.445/2017, que prevê o acesso igualitário ao trabalho (BRASIL, 2017). 

 

Feitas essas considerações, passa-se a analisar a influência da OIT na legislação 

migratória brasileira, e se as diretrizes do organismo são suficientes para a tutela do trabalhador 

migrante.  

 

3.5 Influência da OIT na legislação migratória brasileira e tutela do trabalhador migrante   
Pode-se notar que a Lei nº 6.815/1980, encontra-se dissonante com inúmeros 

dispositivos internacionais e nacionais sobre o tema, o que demanda um maior cuidado na sua 

interpretação.  

Assim, não se pode concordar, nesse caso, com a afirmação efetuada por Dimoulis e 

Martins (2007, p. 42) citados por Mazzuli (2010), os quais afirmam que os direitos do plano 

internacional já são “reconhecidos pelo direito interno de forma mais completa”, pois, pela 

análise efetuada, verificou-se que o Brasil não cumpre muitos dispositivos previstos, inclusive, 

na Convenção nº 97 da OIT.  

Isso porque, a ratificação de um tratado internacional serve como meio de ampliar os 

direitos consagrados no plano interno, o que vem ao encontro com a principiologia do sistema 

internacional de proteção aos direitos humanos, qual seja: servir de coadjuvante ao que já existe 

no âmbito interno e que, em tese o Estado já consagra (MAZZUOLI, 2010, p. 46). 

A contrariedade da Lei nº 6.815/80 em relação às Convenções estudadas, conjugada à 

ausência – até a sanção da Lei nº 13.445/2017 – de ratificação de importantes diretrizes 

internacionais de tutela do trabalhador migrante, tal qual a Convenção nº 143 da OIT, 

demonstravam o baixo grau de comprometimento do Brasil com a tutela de referido grupo 

social (ZAHREDDINE, REQUIÃO, 2014, p. 02).  

Com a Lei nº 13.445/2017, o Brasil, pelo menos em âmbito dogmático, dá um 

importante passo na tutela do migrante. Esta lei apresenta-se mais alinhada com as Convenções 

de nº 97 e 143 da OIT, já que leva em consideração o respeito aos direitos humanos, assim 
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como pugna pelo cumprimento de tratados em vigor no país79, seguindo, inclusive, 

recomendação da OIT no sentido de construção de políticas públicas voltadas à migração 

laboral (OIT, 2016, p. 14).  

Com a adoção da lei, inclusive, o país deixa, dessa forma, de adotar uma postura 

vinculada a adoção de políticas de governo – as quais não são vinculadas a um governo em 

específico – caracterizada, em sua maioria, pela edição de Resoluções Normativas e concessão 

de anistias, passando a garantir maiores direitos e segurança jurídica ao migrante.  

Entretanto, muitas vezes, a análise efetuada demonstrou que o Brasil ampliou o rol de 

direitos previstos nas Convenções da OIT, o que remete à conclusão de que suas Convenções 

não são, por si sós, suficientes para a tutela do trabalhador migrante, embora se tratem de 

importantes balizas aos países, na formulação de suas leis e políticas públicas.  

Assim, a reprodução e ampliação de preceitos estabelecidos nos tratados de direitos 

humanos reflete não apenas o fato de o legislador buscar inspiração e orientação nesses 

dispositivos, mas também revela a preocupação do legislador em ajustar o Direito Interno às 

obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado (PIOVESAN, 2010a, p. 98).  

Ademais, ao ratificarem tratados de direitos humanos, como é o caso das Convenções 

da OIT, além de se vincularem ao conteúdo nele disposto, os Estados se obrigam a adequar o 

ordenamento jurídico interno ao disposto nessas normas de proteção. Ou seja, uma vez 

ratificados pelo Estado, os tratados vinculam a todos, inclusive o Poder Legislativo, implicando, 

portanto, no dever geral de adequação entre direito internacional e direito interno (TRINDADE, 

1998, p. 57).  

Inobstante a importância da OIT, entende-se que sua atuação poderia ser mais efetiva 

na tutela do trabalhador em âmbito global, o que demandaria algumas mudanças em seu perfil. 

Isso porque, o papel da organização, tendo em vista o processo de globalização, mostra-se 

desgastado, fazendo com que seja necessária uma reestruturação do organismo para que haja a 

garantia de direitos mínimos aos trabalhadores. Entretanto, deve-se levar em consideração que 

as Convenções analisadas se tratam de standards mínimos de proteção ao migrante, nada 

obstando a edição de leis que sejam mais protetivas ao trabalhador, o que, inclusive, é salutar 

que ocorra.  

Segundo Cenci e Testa (2015, p. 162-163) e Crivelli (2010, p. 55), para que isso 

aconteça, deveria haver uma adequação no modelo tripartite e não paritário adotado pela OIT, 

já que, atualmente, os Estados participam com dois votos e os trabalhadores e empregadores                                                            
79 No caso, apenas a Convenção nº 97 da OIT foi ratificada pelo Brasil.  
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contam com um voto cada. Nota-se que no momento em que formulado o tripartismo, vigorava 

o entendimento de que apenas os Estados eram sujeitos de direito internacional, o que não pode 

mais prosperar, já que há entendimento de que se deveria elevar o trabalhador a sujeito de direito 

internacional. Dessa forma, há necessidade de reformulação do tripartismo, para que seja, de 

fato, paritário, tornando os atos e processos decisórios mais transparentes.  

Além da paridade de voto, os autores (CENCI; TESTA, 2015, p. 163-167) propõem que 

haja um maior diálogo social, com o fortalecimento da representatividade sindical e aumento 

da participação de empregados na gestão da empresa. Nesse caso, citam o exemplo dos 

sindicatos transnacionais, já presentes na Europa, o que permitiria o fortalecimento das 

negociações coletivas, assim como a necessidade de ratificação da Convenção nº 87 da OIT80, 

que versa sobre liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização.  

O sistema de sanções da OIT também precisa ser mudado, já que o organismo conta, 

apenas, com um sistema de relatórios e denúncias, sem um sistema repressivo ou um tribunal 

que julgue as violações a direitos trabalhistas perpetrados pelos Estados81. Some-se a isso o fato 

de trabalhadores, associações de trabalhadores e organizações não governamentais não 

poderem apresentar reclamações junto ao organismo, o que acaba por dificultar a fiscalização 

do cumprimento de normas trabalhistas por parte do Estado (CENCI; TESTA, 2015, p. 168-

170).  

Por fim, deveria haver a propagação de princípios do direito internacional pela OIT, 

como são os casos do princípio pro homine – que ainda será analisado – e do princípio da 

vedação do retrocesso social82 – segundo o qual não podem ser promovidas alterações legais 

que modifiquem o mínimo essencial adquirido pelos trabalhadores (CENCI; TESTA, 2015, p. 

172-175).  

Com isso, pretende-se fortalecer o papel da OIT, reiterando o papel dos órgãos de 

proteção internacional e do comprometimento dos países, no cumprimento das diretrizes 

internacionais. Ou seja, com o avanço das relações em âmbito internacional, faz-se necessário 

um posicionamento mais atuante da OIT, de forma a estimular a ratificação e cumprimento                                                            
80   Referida Convenção não foi ratificada pelo Brasil.  
81  Apesar da Comissão de Peritos ser responsável pela análise de reclamações, emitindo relatório sobre elas, tem 

competência, apenas, para registrar os casos de infração e encaminhá-las à Conferência Geral da OIT. Assim, 
caso o diálogo com o Estado infrator não seja efetivo, há apenas a possibilidade de coação moral (CENCI; 
TESTA, 2015, p. 169).  

82  Segundo Canotilho (2010, p. 15): “A proibição do retrocesso não deve interpretar-se como proibição de 
qualquer retrocesso referido a normas concretas ou como proibição geral de retrocesso”. Com a aplicação do 
princípio da vedação do retrocesso não se quer impedir qualquer modificação legislativa, mas sim, exigir que 
a alteração não modifique o núcleo essencial do Direito.  
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efetivo de suas Convenções, aumentando, dessa forma, a proteção dos trabalhadores, 

independentemente do local onde se encontrem.  

Entende-se, assim, que as Convenções da OIT influenciaram, em maior medida, a Lei 

nº 13.445/2017 e não são, por si sós, suficientes para a tutela do trabalhador migrante, 

mostrando-se, em alguns casos, mais restritiva do que a própria lei interna83. De fato, as 

Convenções trazem disposições amplas, de forma a permitir que o país exerça sua soberania no 

tocante à elaboração da lei interna, desde que respeitado ou superado o padrão mínimo exigido, 

o que facilita no processo de ratificação pelos Estados. 

Apesar disso, há outros dispositivos em âmbito internacional que tutelam os direitos 

humanos do trabalhador migrante, dentre os quais o direito ao trabalho, especialmente quanto 

ao acesso ao trabalho pelo migrante.  

 

3.6 Direito ao trabalho: acesso ao trabalho pelo migrante  

 

Apesar do acesso ao trabalho ser tema controvertido na doutrina – tanto na nacional 

como na estrangeira – não há controvérsias no que tange aos direitos trabalhistas decorrentes 

do contrato de trabalho daquele que efetivamente prestou os serviços, mesmo que este esteja 

em situação irregular no país. 

 

3.6.1 Direitos trabalhistas do migrante 

 

O tema é amplamente discutido na Opinião Consultiva nº 18 da CIDH, a qual foi 

analisada na seção 1 da dissertação. Referida OC teve origem em razão da ausência de 

pagamento de verbas trabalhistas a um trabalhador mexicano, o qual ingressou junto aos 

tribunais americanos para reaver tais direitos. Entretanto, a Suprema Corte deste país 

determinou que um empregador pode violar direitos trabalhistas de um migrante em situação 

irregular, não adimplindo com suas obrigações devidas. Ou seja, no caso submetido à consulta, 

o trabalhador prestou seu serviço, mas não recebeu o que lhe era devido, o que foi ratificado 

pela Suprema Corte dos Estados Unidos.   

A CIDH, então, rechaçou o posicionamento adotado pela Suprema Corte e defendeu ser 

devido o pagamento das verbas a que o trabalhador migrante faz jus, dando destaque, 

especialmente, ao princípio da igualdade e da não discriminação.                                                            83  Esse é o caso do exposto no art. 14, “c” da Convenção nº 143: “Poderá restringir o acesso a certas categorias 
limitadas de emprego e de funções quando tal for necessário ao interesse do Estado”. 
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Segundo esse princípio, não seria admitido tratamento discriminatório em detrimento 

de nenhuma pessoa, seja em razão de raça, cor, origem nacional, nacionalidade ou qualquer 

outra condição. Na atual etapa da evolução do direito, o princípio em questão faria parte, 

inclusive do jus cogens, integrando o direito internacional geral (CIDH, 2003, 117).  

No Brasil, o entendimento adotado pela OC nº 18 é consolidado pelo art. 9º, XI da Lei 

nº 13.445/2017. Ademais, as leis trabalhistas não fazem distinção entre brasileiros e 

estrangeiros e a Constituição Federal estabelece igualdade de tratamento a esses sujeitos. Os 

trabalhadores indocumentados têm direito de receberem salário e benefícios sociais pelo 

trabalho realizado e não há previsão de restrição de acesso à justiça em razão da nacionalidade84 

(CIDH, 2003, p. 49).  

Isso significa que, caso haja rescisão do contrato de trabalho entre empregador e 

migrante indocumentado, a este serão devidas as restituições pecuniárias e terá direito ao 

reconhecimento da relação de emprego, com as garantias que lhes são correspondentes 

(NICOLI, 2011, p. 142). Ou seja, caso prestado por trabalhador indocumentado, haveria a 

prestação de trabalho proibido, sendo o contrato considerado nulo e não ilícito, atraindo a 

incidência da teoria trabalhista das nulidades. Assim, até que seja declarada a nulidade, o 

contrato produziria todos os efeitos legais (BARBOSA; CARVALHO; ALMEIDA, 2014, p. 

87) (FELICIANO, 2006 apud NICOLI 2011, p. 148).  

No mesmo sentido, Lopes (2009, p. 467), que apesar de admitir a distinção entre 

nacionais e migrantes quanto ao acesso ao trabalho, entende que, a partir do momento em que 

o migrante acessa o mercado de trabalho – mesmo que seja o mercado informal – não há como 

negar a igualdade entre nacionais e migrantes, pois a premissa de que estes são ausentes 

desapareceria em razão “da imigração como fato”.  

Ademais, as sanções impostas pela legislação migratória se restringem à condição da 

migração, não podendo se admitir a privação de direitos trabalhistas como punição à 

irregularidade ou como política inibitória (NICOLI, 2011, p. 125).  

Não seria coerente entender de forma diversa. Privar direitos do trabalhador apenas em 

razão de sua irregularidade, aumentaria ainda mais a sua vulnerabilidade e “beneficiaria” 

aqueles que se utilizam dessa mão de obra apenas para se absterem do pagamento de verbas                                                            
84  Apesar disso, na OC nº 18 (CIDH, 2003, p. 49) é dito que: “En la práctica, los trabajadores irregulares en el 

Brasil experimentan muchas dificultades, incluyendo largas horas de trabajo y salarios inferiores al mínimo. 
Muchos migrantes irregulares nunca denuncian los abusos por temor a ser deportados. Este temor también 
causa que los migrantes irregulares no envíen a sus niños a la escuela, no soliciten una licencia de manejar, no 
adquieran bienes ni visiten sus países de origen. Además, estos trabajadores tienen poca información sobre sus 
derechos y sólo pueden hacerlos valer cuando obtienen ayuda de las organizaciones no gubernamentales que 
trabajan con migrantes”. 
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trabalhistas. Ademais, esse posicionamento é o que melhor se adequa a uma noção de efetivação 

de direitos humanos e de garantia ao princípio da igualdade e não discriminação sustentado na 

OC nº 18 da CIDH, a qual é plenamente aplicável ao Brasil85. O direito ao trabalho do migrante, 

entretanto, traz maiores discussões na doutrina. 

 

3.6.2 Direito ao trabalho do migrante 

 

O direito ao trabalho é considerado um direito econômico-social, com autonomia 

própria e autonomia diversa da liberdade de trabalho ou profissional (CARACUEL apud 

FONSECA, 2009, p. 110). Envolveria, nesse sentido, o livre exercício de qualquer trabalho e o 

direito social ao trabalho – que abrange o acesso ao trabalho -, assim como o direito à relação 

de emprego e o seguro-desemprego, que visam proporcionar uma melhoria nas condições de 

trabalho, com ampla previsão constitucional (Art. 1º, III e V; art. 7º, I; art. 170 e art. 193) 

(SILVA, 2011, p. 290). 

Nesse sentido, o direito ao trabalho não se confunde com a liberdade de trabalho, a qual 

compreende a liberdade de exercício do trabalho, ressalvados os casos em que este exercício se 

encontra regulamentado pelo Estado (FONSECA, 2009, p. 108). 

Além disso, o direito ao trabalho não se confunde com o dever de trabalhar, o qual é 

visto como dever genérico para com a sociedade, que se manifesta na parcela de contribuição 

que compete a cada cidadão para a melhoria de uma coletividade (CARACUEL apud 

FONSECA, 2009, P. 109).  

O direito ao trabalho, é encarado como um princípio e “deve ser realizado na maior 

medida do possível, segundo as condições fáticas e jurídicas presentes, ou seja, deve ser 

otimizado” (FONSECA, 2009, p. 146). Além disso, é composto por duas vertentes: a individual 

e a coletiva.  

Na dimensão individual, o direito ao trabalho se relaciona com o princípio de liberdade 

de empresa – que abrange a livre iniciativa econômica e a liberdade de contratação, assim como 

o acesso ao trabalho. No caso do migrante, para que haja acesso ao trabalho, deve haver 

autorização de trabalho por parte do Ministério do Trabalho, por meio da Coordenação Geral 

de Imigração, a qual é necessária para a concessão de visto permanente ou temporário                                                            
85  A Corte Interamericana, conforme definido no art. 64, I da Convenção Americana de Direitos Humanos, é 

dotada de função consultiva, sendo relevante destacar que os pareceres emitidos pela Corte Interamericana 
“deverão ser respeitados por todos os Estados, sob pena de responsabilização internacional” (COELHO, 2008, 
p. 69-70). 
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(BRASIL, 2013c) (CRAIDE, 2017). Já na dimensão coletiva, o direito ao trabalho está 

integrado ao campo da política do pleno emprego (FONSECA, 2009, p. 144-150).  

Em tal sentido, a Constituição Federal/1988 traz como alguns de seus objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil – expostos no art. 3º de referida Carta: 

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” e 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). Ademais, a República Federativa do Brasil 

rege-se, nas suas relações internacionais, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos 

(BRASIL, 1988). Entretanto, apesar da previsão constitucional, o país encontra dificuldades 

para a efetivação de direitos mínimos trabalhistas, assim como a fundamentalidade do direito 

ao trabalho (BARBOSA; CARVALHO; ALMEIDA, 2014, p. 83). 

Até a Lei nº 13.445/2017, a condição para a regularidade do migrante era que este tivesse 

um trabalho formal, o que dificultava sua inserção do mercado de trabalho brasileiro e, 

consequentemente o acesso ao trabalho, tendo em vista a impossibilidade, a priori, do exercício 

de atividade formal.  

Já se disse que os tratados que garantem o direito ao trabalho são tidos como tratados 

de direitos humanos (DELGADO, 2014, p. 154), entendendo-se que o trabalho é imprescindível 

para que se atinjam os objetivos constitucionais supracitados. Apesar disso, o direito ao trabalho 

pelo migrante, mais especificamente em seu aspecto relativo ao acesso ao trabalho, é 

controvertido em doutrina.  

 

3.6.3 Acesso ao trabalho pelo migrante 

 

Tendo em vista que não se pretende realizar revisão bibliográfica acerca do tema em 

questão, serão apresentados dois posicionamentos no que tange ao assunto, assim como o 

posicionamento adotado na dissertação. 

O acesso ao trabalho pelo trabalhador migrante, segundo Lopes (2009) e Fonseca (2009) 

é passível de limitação pelo Estado. Lopes (2009, p. 467), filiando-se à interpretação consagrada 

na Espanha, entende que este país não fere o princípio da igualdade ao restringir o acesso ao 

trabalho para os migrantes, os quais seriam considerados, nas palavras da autora, “ausentes”.  

Nesse sentido, a autora explicita que no ano de 1984, o Supremo Tribunal Constitucional 

entendeu que a desigualdade entre espanhóis e “estrangeiros” não seria inconstitucional, porque 

a matéria nada exige para que haja igualdade de tratamento (LOPES, 2009, p. 464). Tal 
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interpretação foi temperada por outras sentenças, mas se manteve o entendimento de que o 

acesso ao trabalho não constaria no “rol” de direitos imprescindíveis para a dignidade humana.  

Isso porque, nas palavras de Marín y Gallego (2005) citados por Lopes (2009), segundo 

o Direito Espanhol, não é exigível, em âmbito constitucional, a igualdade de tratamento entre 

nacionais e “estrangeiros” no que tange ao acesso ao trabalho, mesmo que a igualdade seja 

garantida uma vez realizada a contratação, partindo da caracterização do direito ao trabalho 

como um direito de configuração legal, a depender do que, em cada caso, estabeleçam as leis 

que disciplinam a matéria.  

Importa ressaltar que a discussão sobre a controvérsia da extensão de direitos aos 

“estrangeiros”, no direito espanhol, advém de artigo constitucional com proposição semelhante 

ao disposto no art. 5º, da Constituição Federal/1988, segundo o qual “os espanhóis são iguais 

perante a lei, sem que possa prevalecer discriminação alguma por razão de nascimento, raça, 

sexo, religião, opinião ou qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social86” 

(LOPES, 2009, p. 465, tradução livre). 

No mesmo sentido do exposto por Lopes (2009), Fonseca (2009, p. 168) aponta que os 

direitos fundamentais estão sujeitos a restrições, desde que respeitado seu núcleo fundamental. 

Além disso, aponta que a restrição quanto ao direito ao trabalho vem sendo aplicada por 

diversos países em razão, principalmente, da inserção descontrolada de mão de obra e a 

saturação do mercado de trabalho.  

No caso brasileiro, além de ser assegurada preferência ocupacional ao nacional, há 

inúmeras restrições legais no âmbito trabalhistas e de exercício de atividade profissional ao 

migrante. Nesses termos, por exemplo, o art. 5º da Lei nº 6.815/80 condiciona a entrada do 

estrangeiro, no país, à concessão do visto consular.  

Ou seja, para que o migrante internacional possa trabalhar (legalmente) no Brasil, é 

necessário que lhe seja concedido visto temporário ou permanente, os quais recebem 

regulamentação por Resoluções Normativas do CNIg e são concedidos, em sua maioria, a 

migrantes qualificados ou que consigam realizar investimentos no país87 88 (FONSECA, 2009, 

p. 169).                                                            
86  Art. 14 da CE, no original: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social” (LOPES, 2009, p. 465).  

87  A aparente “seletividade” de migrantes feita pelo Brasil não destoa do ocorrido em outros países. Nesse sentido, 
Petras (1996, p. 501), explica que leis migratórias nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá estão sendo 
sempre definidas pela necessidade de acumulação individual de capitais e, em segundo lugar, por preocupações 
políticas que conduzem à expansão do processo de acumulação. Isso significa que classe, raça, origem étnica 
e orientação política formam a base da restrição migratória (tradução livre). 

88  Com a Lei nº 13.445/2017, há alteração em tal ponto.  
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Por fim, nota-se que os fundamentos autorizadores de restrição ao direito ao trabalho 

adotados pelas doutrinadoras são distintos. Enquanto Lopes (2009) entende não se tratar o 

acesso ao trabalho de direito fundamental, Fonseca (2009) se posiciona no sentido de sua 

limitação por outro direito fundamental, no caso, a proteção ao mercado de trabalho nacional.  

Ao contrário do posicionamento acima exposto, entende-se que o acesso ao trabalho 

pelo migrante apenas pode ser restringido em casos excepcionais, desde que estes sejam 

devidamente justificados pelo país receptor.  

A forma de concessão de visto e a impossibilidade, muitas vezes, de conversão do visto 

temporário em definitivo, inobstante as garantias constitucionais existentes no país, impedem 

que o trabalhador migrante tenha acesso ao mercado de trabalho regular, no Brasil.  

Como consequência disso, estes trabalhadores indocumentados são explorados, e 

permanecem trabalhando destituídos de qualquer tipo de proteção legal, não sendo incomum 

encontrar casos de trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas (BBC BRASIL, 2013) (ILO, 

2010, p. 35) (MERLIN, 2017, p. 91) (SILVA; BRITO, 2016, p. 317). Como exemplo de 

trabalho em condições análogas à escravidão, pode-se citar o caso dos bolivianos que tiveram 

seu passaporte apreendido e liberdade cassada, que trabalhavam em indústrias têxteis em São 

Paulo – inclusive de roupas de grifes (BARBOSA; CARVALHO; ALMEIDA, 2014, p. 84-86). 

Cria-se, assim, um círculo vicioso: o trabalhador migrante “se deixa” explorar, pois se 

encontra em situação irregular no país, e o empregador promove a exploração pois se sente 

resguardado do medo de deportação do trabalhador explorado (SALADINI, 2011, p. 243).  

Entende-se que seria desarrazoado impor uma restrição com base em conceitos 

extremamente abertos tais quais “segurança nacional”, “organização institucional”, “interesses 

políticos, sócio-econômicos e culturais”, “defesa do trabalhador nacional”, condicionando a 

emissão de vistos aos “interesses nacionais”, nos termos do que dispõe o Estatuto do 

Estrangeiro (BRASIL, 1980), limitando, consequentemente, a inserção do migrante no mercado 

de trabalho formal. 

O Estado, segundo Lopes (2009, p. 466) não pode se limitar a fundamentar suas decisões 

com base na soberania, pois, com isso, pretende se abster de questionamentos quanto a possíveis 

abusos, evadindo-se do controle por parte da comunidade internacional e dos padrões de direitos 

humanos. O mesmo ocorre com os demais conceitos abertos adotados pela Lei nº 6.815/1980.  

Entretanto, não há, por parte do governo brasileiro, qualquer decisão que justifique a 

restrição e a discriminação de acesso do migrante e do nacional ao mercado de trabalho no país, 

não sendo possível admitir que haja uma “superpopulação” de trabalhadores migrantes no país, 
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já que esta corresponde a 0,3% da população, conforme pesquisa censitária realizada no ano de 

2010 (IBGE, 2010). 

Ademais, a condição segundo a qual, no Brasil, só é possível trabalhar (de forma 

regular), caso seja concedido visto temporário ou permanente ao migrante, pode acarretar em 

piores condições de trabalho a este indivíduo. Isso porque, ao não ser concedido visto ao 

migrante, este permanecerá ilegalmente no território brasileiro. Com isso, será, eventualmente, 

contratado por uma empresa e não será registrado, já que, em termos legais, referido sujeito 

“inexiste”. 

Pensa-se que a possibilidade, nesse caso, de o contratante descumprir normas 

trabalhistas é muito maior do que nos casos em que o migrante se encontre de forma regular no 

país, pois este poderá exigir o cumprimento dos seus direitos sem que corra o risco de ser 

deportado. Nesse sentido, pode-se citar o entendimento de Saladini (2011, p. 228), que, apesar 

de fazer referência ao projeto de Lei nº 5.655/2009, é válido para o estudo em questão:   

 
Logo, embora o projeto estabeleça que a questão migratória deva ser norteada pela 
questão dos direitos humanos, escancara a política de proteção do mercado de trabalho 
para o nacional, e ao mesmo tempo não demonstra grande preocupação com a 
integração do trabalhador imigrante de baixa renda e não documentado.  
Perpetua-se, assim, o ciclo de exclusão desses trabalhadores da proteção do princípio 
da legalidade, em razão de viveram à margem da cidadania, sem direito a ter direitos 

no país com o qual não mantêm vínculo de nacionalidade nem de permanência legal, 
embora sejam economicamente dependentes do trabalho que não conseguiram obter 
em seu país de origem. 

  
Entende-se, assim, que a concessão ou não do visto, que se insere na órbita da soberania 

do país, não deveria ser tão restrita como o exposto no Estatuto do Estrangeiro. Felizmente, a 

realidade brasileira começa a ser alterada com o advento da Lei nº 13.445/2017, que prevê, 

dentre seus princípios, a promoção de entrada regular e de regularização documental do 

migrante. Possibilita-se, assim, que haja maior tutela do migrante no território brasileiro, 

reduzindo a vulnerabilidade desse sujeito.  

Além disso, pode-se justificar a possibilidade de acesso ao trabalho do migrante tendo 

em vista o princípio de uma moral universalista, segundo o qual “não se pode negar a existência 

de um direito ao pertencimento a um imigrante que se radicou a uma nação que não é a própria” 

(BANHABIB, 2005 apud LOPES, 2009, p. 466). Segundo Sayad (1998, p. 60), nesses termos, 

“a única política possível em termos de imigração é precisamente uma ausência de política”. 

Logo, a política migratória deveria ser, segundo este mesmo autor, apolítica, já que baseada na 

moral. 

Dessa maneira, não é possível considerar, tal como feito por Lopes (2009, p. 467), o 

migrante como “ausente” para que assim se justifique a imposição de restrições ao acesso ao 
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trabalho pelo migrante. Pensar dessa forma implicaria maiores problemas a esse sujeito e 

poderia justificar a restrição de direitos outros que não apenas o direito ao trabalho.   

A impossibilidade de discriminação entre nacional e migrante internacional, por fim, é 

corroborada por disposições expressas em normas nacionais e internacionais, dentre as quais se 

pode citar a Constituição Federal/1988 em seus artigos 5º e 12, §2º, a Lei nº 9.029/1995, a 

Convenção nº 111 e 117 da OIT, o que faz com que eventuais conflitos de normas devam ser 

solucionados por critérios específicos de direito internacional, o que será analisado em tópico 

próprio. 

 

3.7 Posição hierárquica dos tratados internacionais em relação ao direito interno 

 

A supremacia do tratado internacional em relação ao direito interno, no Brasil, foi 

reconhecida até o ano de 1977, no julgamento do RE nº 80.004-SE, quando se decidiu que o 

tratado internacional teria status de lei ordinária, aplicando-se, em caso de conflito, a máxima 

lex posterior derrogat priori89 (MAZZUOLI, 2016, P. 409).  

Trata-se, dessa forma, de se conferir ao tratado internacional a mesma posição 

hierárquica quando em comparação com o ordenamento jurídico interno, com a aplicação dos 

critérios estabelecidos no art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(BRASIL, 1942).  

Já o tratado internacional de direitos humanos recebe diferentes contornos no Direito 

brasileiro. A regra sobre sua hierarquia está positivada no art. 5º, § 3º da Constituição 

Federal/1988 e apenas foi inserida no texto constitucional no ano de 2004, pela Emenda 

Constitucional nº 45 (BRASIL, 1988).  

Segundo esse dispositivo, para que os tratados de direitos humanos sejam equivalentes 

a emendas constitucionais, devem ser aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos seus respetivos membros. Dessa forma, conforme interpretação 

literal do artigo, apenas os tratados que respeitarem o trâmite previsto é que terão status de 

norma constitucional.  

No caso do Brasil, apenas a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo (BRASIL, 2009) foram aprovados segundo o trâmite                                                            
89  Deve-se notar que tal posicionamento não é isento de críticas, já que, ao adotá-lo, está-se a permitir a revogação 

de um tratado por uma lei, o que não é compatível com o procedimento internacional de validade de tratado, 
que dependeria de denúncia para que deixasse de vigorar no plano interno.   
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disposto no artigo, o que faz com que apenas a estes dispositivos internacionais seja conferido 

status de norma constitucional no ordenamento jurídico brasileiro.  

O entendimento doutrinário sobre o assunto, entretanto, é divergente. Segundo o 

entendimento de Piovesan (2010, p. 64), que é corroborado pelo adotado no presente trabalho, 

deve ser atribuído status de norma constitucional aos tratados de direitos humanos90, 

independentemente da obediência ao trâmite previsto no art. 5º, §3º da Constituição Federal/ 

1988, devendo ser aplicado, para tanto, o princípio da prevalência da norma mais benéfica. Este 

entendimento, segundo a mesma autora, está em consonância com os valores protegidos pela 

Constituição Federal/1988, em especial com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Ademais, mesmo que não tramitem pelo procedimento proposto na regra constitucional, 

para Piovesan (2010, p. 72), os tratados de direitos humanos seriam considerados materialmente 

constitucionais, em razão do preceito expresso no art. 5º, §2º da Constituição Federal/1988, 

formando o denominado “bloco de constitucionalidade” (MAZZUOLI, 2016, p. 929). 

No mesmo sentido, é o entendimento de Mazzuoli (2016, p. 928), para quem o quórum 

do art. 5º, §3º serve para estabelecer eficácia constitucional formal aos tratados de direitos 

humanos, e não o caráter de constitucionalidade material, o qual já é atribuído pelo art. 5º, §2º 

da Constituição Federal/1988.  

A diferença entre os tratados de direitos humanos material e formalmente – os que 

seguiram a tramitação do art. 5º, §3º da Constituição Federal/1988 – constitucionais residiria, 

então, na possibilidade de denúncia: enquanto os tratados formalmente constitucionais não 

podem ser objeto de denúncia, os materialmente constitucionais, podem ser denunciados91 

(PIOVESAN, 2010a, p. 79). 

Ou seja, os tratados de direitos humanos formalmente constitucionais consistiriam em 

cláusulas pétreas, enquanto que os materialmente constitucionais, não.   

Para Trindade (1998, p. 66), ainda, a Constituição Federal garante em seu art. 5º, §§ 1º 

e 2º, o status constitucional dos tratados de direitos humanos, os quais têm aplicabilidade 

imediata. Note-se que o doutrinador em comento não faz distinção entre tratados formal e                                                            
90  Segundo Mazzuoli (2010, p. 109), os seguintes doutrinadores defendem o status constitucional dos tratados de 

direitos humanos, independentemente de incorporação por aprovação congressual qualificada (pelo art. 5º, §3º 
da Constituição): MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Curso de direito internacional público, cit. Pp 748-776; 
PIOVESAN, Flávia, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, cit. Pp.51-80; e LAFER, Celso, 
A Internacionalização dos direitos humanos: Constituição, racismo e relações internacionais, Barueri: Manole, 
2005, pp. 16-18.  

91  Note-se que, no Brasil, a denúncia – ao contrário do que ocorre com a ratificação, que é ato complexo e exige 
conjugação de vontades do Executivo e Legislativo -  é ato privativo do Executivo, não requerendo, portanto, 
a participação do Legislativo para que o tratado deixe de vigorar no país (PIOVESAN, 2010a, p. 81).  
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materialmente constitucionais, consignando que, em ambos os casos, não caberia emenda à 

Constituição, que tenda a aboli-los92. 

 Além do posicionamento acima sustentado, há quem defenda o status 

supraconstitucional dos tratados de direitos humanos (GORDILLO, 1990 apud PIOVESAN, 

2010a) (PEREIRA; QUADROS, 1993 apud PIOVESAN, 2010a).    

Isso porque, segundo Gordillo (1990 apud PIOVESAN, 2010a, p. 68), há uma 

supremacia da ordem supranacional sobre a ordem nacional. Em razão disso, as características 

da Constituição são aplicáveis às normas da Convenção, enquanto ordem jurídica suprema 

internacional. O mesmo entendimento é compartilhado por Pereira e Quadros (1993 apud 

PIOVESAN, 2010a) para os quais a expressão “não excluem”, contida no art. 5º, §2º da 

Constituição Federal/1988, deve ser interpretada no sentido não só quantitativo, mas 

considerando-se que em caso de conflito entre direito internacional e normas constitucionais, 

tratando-se de matéria de direitos fundamentais, aquelas devem prevalecer. 

Em âmbito jurisprudencial, a inovação trazida pela EC nº 45/2004, na edição do § 3º do 

art. 5º da Constituição Federal/1988 trouxe reflexos nas decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Como exemplo disso, pode-se citar o Recurso Extraordinário nº 466.343-SP, de 2006 e o 

Habeas Corpus nº 87.585-8-SP, de 2008. Nas decisões de referidos processos, foi ressaltada a 

supralegalidade dos tratados de direitos humanos, aos quais foi conferido especial espaço no 

ordenamento jurídico brasileiro (PIOVESAN, 2012). 

Antes do julgamento do RE nº 466.343-SP, todavia, os tribunais brasileiros equiparavam 

os tratados de direitos humanos às leis ordinárias, “o que criava ao juiz o problema de ter que 

aplicar “uma ou outra” norma no caso de conflito entre elas, valendo-se do princípio lex 

posterior derogat priori” (MAZZUOLI, 2010, p. 125).  

Segundo Piovesan (2010, p. 77), o RE nº 466.343- SP, trata-se de uma decisão 

paradigmática, assegurando aos tratados de direitos humanos um regime diferenciado no 

sistema jurídico brasileiro. No julgamento deste Recurso Extraordinário, foram sustentados 

dois posicionamentos: um defendendo o status constitucional dos tratados de direitos humanos 

e outro que defendeu o caráter supralegal de citados tratados, sendo esta a tese vencedora. 

Ressalta-se que no julgamento do HC nº 87.585-8-SP/2008 citado, houve o 

reconhecimento, pelo Ministro Celso de Mello, da relevância de se promover a efetivação dos                                                            
92  Segundo Cançado Trindade (1998, p. 67): “Foi esta a motivação que me levou a propor à Assembléia Nacional 

Constituinte, na condição de então Consultor Jurídico do Itamaraty, na audiência pública de 29 de abril de 1987 
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, a inserção em nossa Constituição Federal - como veio a 
ocorrer no ano seguinte - da cláusula que hoje é o artigo 5(2)”. 
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direitos humanos garantidos pela Constituição e pelas declarações internacionais, de forma a se 

permitir um constitucionalismo aberto ao processo de internacionalização dos direitos do ser 

humano (PIOVESAN, 2012).   

Ou seja, muito embora haja divergência doutrinária acerca do tema, segundo o 

posicionamento recente do STF, os tratados de direitos humanos têm caráter supralegal e 

infraconstitucional. Já os tratados que seguirem o trâmite previsto no art. 5º, §3º da Constituição 

Federal, serão equivalentes a emendas constitucionais. Os demais tratados, por sua vez, 

equivalem à lei.  

 

3.8 Resolução de antinomias93 entre o direito interno e o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos  

 

Existem, dentro do quadro normativo de um país, inúmeros dispositivos legais em vigor, 

sejam eles nacionais ou internacionais, conforme observado nas seções 1 e 294 do estudo. 

Diante disso, podem ocorrer conflitos normativos entre o direito internacional e o direito 

interno (antinomias) – que deverão ser resolvidas por critérios interpretativos específicos – já 

que é consenso entre os operadores do direito “que as antinomias são indesejáveis e impedem 

a efetiva realização da justiça”. (MAZZUOLI, 2010, p. 36).  

Segundo Mazzuoli (2010, p. 60-64), há antinomias de primeiro e de segundo grau. No 

primeiro caso, há incompatibilidade normativa, ou seja, as normas do ordenamento jurídico se 

antepõem, já no segundo caso, as antinomias surgem quando, a um conflito de normas, são 

aplicados dois critérios: o da especialidade e o hierárquico, por exemplo.   

Assim, no caso do presente estudo, analisando-se o direito interno, temos que os 

preceitos constitucionais devem prevalecer sobre os dispositivos previstos no Estatuto do 

Estrangeiro (Lei nº 6.815/80) e a Lei nº 13.445/2017 de forma fixa, já que, em caso de conflito 

entre o critério hierárquico e o critério da especialidade, aquele deverá prevalecer.  

Esse modo interpretativo não é isento de críticas, pois, segundo Mazzuoli (2010, p. 66) 

referida “escolha” seria um monólogo e não uma conversa, a qual deveria prevalecer para que                                                            
93  Segundo MAZZUOLI (2010, p. 59) há antinomia quando duas normas jurídicas se contradizem e o intérprete 

não sabe qual delas aplicar. Nesse sentido: “Pode-se, então, entender que uma antinomia ocorre no mundo 
jurídico quando duas normas emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo se 
contradizem, total ou parcialmente, colocando o sujeito em questão numa posição insustentável diante delas, 
sem saber (e sem ter critérios para saber a que deverá ser aplicada no caso concreto”. Ainda, segundo o mesmo 
autor (MAZZUOLI, 2010, p. 59) mesmo âmbito normativo “significa dizer que ambas as normas são jurídicas 
e não que devem ser emanadas de ordens jurídicas idênticas.  

94  Lembre-se que a seção 1 analisou as diretrizes internacionais, com referência às que foram ratificadas pelo 
Brasil, enquanto que a seção 2 analisou as normas em vigor neste país.  
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se obtenha um resultado mais “justo”. Esse resultado “justo”, ainda segundo o mesmo 

doutrinador, seria atingido por meio do diálogo das fontes, o qual admite a aplicação do “melhor 

direito” ao caso concreto, permitindo, para tanto, a ponderação de regras95 (MAZZUOLI, 2010, 

p. 66).  

A proteção contemporânea dos direitos humanos, nesse sentido, passa a ter como 

característica a coexistência entre o sistema internacional e o interno, fazendo com que as 

normas de Direitos Humanos passem a compor o mesmo universo de normas dentro do sistema 

jurídico (MAZZUOLI, 2010, p. 119).  

É isso que ocorre, por exemplo, no diálogo das fontes entre o Código de Defesa do 

Consumidor e no Direito Civil, proposto por Marques (2003, p. 74), em que se permite uma 

aplicação simultânea, coerente e coordenada de normas convergentes. 

Entre esses diplomas seria cabível, segundo a autora: a) o diálogo sistemático de 

coerência – em que uma lei pode servir de base conceitual para outra, principalmente se uma 

delas tem caráter geral e a outra especial; b) diálogo sistemático de complementariedade e 

subsidiariedade – aplicando-se de forma complementar normas e princípios, no que for 

necessário; c) o diálogo de coordenação e adaptação sistemática – como na possível redefinição 

do campo de aplicação de uma lei, em que o sistema geral influencia o especial e o especial 

influencia o geral (MARQUES, 2003, p. 76-77). 

Em âmbito internacional não é diferente. O conflito entre normas internacionais e 

normas internas é algo recorrente e encontra diversas formas de solução de antinomias.  

Dessa maneira, levando em consideração o fato de que os tratados da OIT são 

considerados como tratados de direitos humanos96, o conflito entre o direito interno e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos é solucionado de forma distinta da que ocorre com os 

tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos, segundo ensinamentos de 

Mazzuoli (2010), Trindade (1998) e Piovesan (2010).                                                             
95  O diálogo das fontes admite a aplicação do “melhor direito” ao caso concreto, aceitando a ponderação de regras 

(MAZZUOLI, 2010, p. 139). Tal aplicação, conforme Mazzuoli (2010, p. 139) é contestada por alguns 
doutrinadores como Ana Paula de Barcellos e Virgílio Afonso da Silva.  

96  Adota-se, nesse estudo, o posicionamento de Delgado (2014, p. 154) e LIMA JÚNIOR (2001, p. 01). Nesse 
sentido: “O presente trabalho parte da ideia de que os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos 
humanos, muito embora sejam incompletos os mecanismos que garantem a exigibilidade plena de todos os 
direitos desse tipo (...)”. Ademais, a adoção de referido posicionamento se adequa ao exposto por MAZZUOLI 
(2010, p.31), para o qual: “O telos dos tratados internacionais de direitos humanos também é, em tudo, diverso 
dos chamados tratados comuns, uma vez que não visam a salvaguarda dos direitos dos Estados em suas relações 
recíprocas, mas a proteção dos direitos das pessoas pertencentes aos seus Estados-partes. As obrigações 
contidas nos tratados internacionais de direitos humanos extrapolam os limites físicos sobre os quais se assenta 
a soberania estatal, para ir além das fronteiras estatais e atingir toda a sociedade internacional de maneira erga 

omnes, aproximando-se daquilo que Kant já desenvolvera no seu Projeto de Paz Perpétua: a violação de um 
direito em qualquer lugar e a qualquer pessoa se faz sentir em todos os lugares e a todas as pessoas”.   
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Assim, não seria possível entender pela aplicação do critério lex posteriori derogat 

priori, pois os tratados de direitos humanos não resguardam direitos dos Estados, mas interesses 

dos seres humanos, e, em razão disso, requerem interpretação e aplicação próprias, já que são 

dotados de mecanismos de supervisão próprios (TRINDADE, 1998, p. 64). 

De acordo com Mazzuoli, a solução de antinomias entre direito interno e direito 

internacional dos direitos humanos se daria por “novos métodos de solução de antinomias”, 

(MAZZUOLI, 2010, p. 28).  A proposta de Mazzuoli (2010, p. 106) é no sentido de que as 

fontes devem ser coordenadas e não “escolhidas”, de forma a, neste caso, preferir-se a aplicação 

de uma norma em detrimento de outra. 

Embora este entendimento se refira ao direito internacional privado, segundo o mesmo 

doutrinador (MAZZUOLI, 2010, p. 106), ele é aplicável aos tratados de direitos humanos, os 

quais contêm cláusulas de comunicação de normas mais protetoras, de forma a garantirem a 

aplicação da norma mais favorável ao ser humano, em atenção ao princípio pro homine.  

Referido princípio, além de reconhecido pela doutrina, tem sua operacionalidade 

reafirmada em diversas diretrizes internacionais, as quais contêm vasos comunicantes ou 

cláusulas de comunicação em seu texto. Tais cláusulas de comunicação, de acordo com 

Mazzuoli (2010, p. 116) consubstanciam em “cláusulas de diálogo”, as quais “interligam os 

tratados entre si e com as normas internas de proteção dos direitos fundamentais”.  

Como exemplos, podem-se citar o art. 31, §1º da Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados, de 1969, segundo o qual um tratado “deve ser interpretado de boa-fé segundo o 

sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e 

finalidade” (BRASIL, 2009). O art. nº 29, “b” da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

que dispõe sobre normas de interpretação, também estabelece que nenhuma disposição nela 

elencada poderá “limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 

reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra 

convenção em que seja parte um dos referidos Estados” (BRASIL, 1992).  

Semelhante cláusula é encontrada no art. 5.2 do Pacto das Nações Unidas sobre Direitos 

Civis e Políticos, no art. 5º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

e no art. 60 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, entre outros. A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, outrossim, já reconheceu tal princípio no parecer consultivo relativo à 

necessidade de afiliação à Associação dos Jornalistas97 (RAMOS, 2005, p. 107).                                                            
97 “Vários outros tratados de direitos humanos também contêm aquilo que se está a chamar de “cláusula de 

diálogo”, as quais expressamente consagram a interação do direito internacional dos direitos humanos com o 
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Segundo Weis (1999) citado por Mazzuoli (2010, p. 122) esses vasos comunicantes têm 

a relevância de ordenar que a interpretação dos tratados seja a mais ampliativa possível, de 

modo a lhes conferir máxima eficácia. Ou seja, se um tratado internacional consagrar de forma 

mais ampliativa o direito fundamental, deverá prevalecer sobre o direito interno e caso o direito 

interno resguarde os direitos de maneira mais abrangente, este deverá prevalecer.  

O princípio pro homine, nesse sentido, consistiria em se aplicar, ao caso concreto, a 

norma que melhor tutelasse o ser humano. Sobre referido princípio, vale destacar os 

ensinamentos de Mazzuoli (2010, p. 107): 

 

O princípio pro homine, em outras palavras, garante ao ser humano a aplicação da 
norma que, no caso concreto, melhor o proteja, levando em conta a força expansiva 
dos direitos humanos, o respeito do conteúdo essencial desses direitos e a ponderação 
de bens, valores e interesses. Nessa ordem de ideias, faz-se necessário interpretar as 
normas domésticas de proteção com aquelas previstas em tratados e declarações 
internacionais de direitos humanos, bem assim com a jurisprudência dos organismos 
supraestatais de proteção desses direitos, em especial (no caso do Brasil e dos demais 
países do continente) a da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

Nesses termos, Amaral Júnior (2008, p. 103) afirma que diante da aplicação do princípio 

pro homine a “polêmica entre monistas ou dualistas sobre a primazia do direito internacional 

ou do direito interno não parece, nesse plano, ter relevância, já que prevalece a norma mais 

favorável às vítimas, a despeito de sua origem”.  

Cançado Trindade (1998, p. 30), no mesmo sentido, entende que, na solução de casos 

concretos, deve-se dar primazia à norma – nacional ou internacional – que melhor proteja as 

vítimas de violações de direitos humanos.  

Piovesan (2015, p. 39), corroborando com entendimento até então exposto, prescreve 

que, tendo em vista o contexto em que se inserem os tratados de direitos humanos, 

acompanhado da abertura do direito constitucional e do direito internacional, não seria mais 

possível insistir na prevalência do direito internacional ou do direito interno, já que o primado 

é da norma que mais proteja os direitos humanos. Ou seja, “o Direito dos Direitos Humanos 

efetivamente consagra o critério da primazia da norma mais favorável às vítimas” (PIOVESAN, 

2015, p. 39). 

No âmbito do Direito do Trabalho, a solução de conflito entre normas nacionais e 

internacionais é facilitada pela aplicação do princípio da norma mais favorável (SÜSSEKIND,                                                            
direito interno, a fim de dar prevalência à norma – de origem internacional ou interna – que, em cada caso, 
mais proteja o ser humano” (MAZZUOLI, 2010, p. 120). 
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2000, p. 58) (DELGADO, 2014, p. 154). Além disso, a Constituição da Organização 

Internacional do Trabalho (Declaração de Filadélfia), no artigo 19, parágrafo 8º contém o que 

se denomina cláusula de diálogo, pois estabelece que, em caso algum, a adoção de Convenção 

ou Recomendação deverá afetar qualquer lei, sentença, costume ou acordo que garanta ao 

trabalhador condições mais favoráveis do que as previstas na Convenção ou Recomendação 

(BRASIL, 1948).  

Contudo, mesmo que o tratado não apresente referida “cláusula de comunicação”, a 

aplicação do princípio pro homine não é afastada, tendo em vista se tratar de princípio de 

hermenêutica internacional (MAZZUOLI, 2010, p. 124).  

Deve-se evitar, nesse sentido, a “excludência” de uma norma em detrimento da outra e 

preferir sua aplicação levando-se em conta a coexistência entre elas, de forma que haja 

“diálogo” entre tais fontes heterogêneas, visando uma maior proteção ao sujeito de direitos 

(MAZZUOLI, 2010, p. 149). 

Ainda, segundo Ramos (2005, p. 106), as normas de direitos humanos não podem ser 

utilizadas para restringir o exercício de direito ou liberdade reconhecida por outra norma, seja 

ela nacional ou internacional. Caso, entretanto, haja dúvidas na interpretação de qual norma 

deve ser aplicada, deve ser utilizada aquela que seja mais favorável ao indivíduo. 

Entretanto, em obra mais recente, o mesmo doutrinador (RAMOS, 2014) faz críticas à 

aplicação do princípio pro homine, afirmando que este sofre um desgaste, sendo impossível sua 

aplicação no século XXI, no qual há vários direitos, de distintos titulares, em colisão.  

Para Ramos (2014), então, haveria duas teorias de resolução de conflitos entre direitos 

humanos: a teoria interna – na qual os conflitos são solucionados pela determinação do 

conteúdo interno dos direitos envolvidos – e a teoria externa, para a qual há uma separação 

entre o conteúdo do direito e os limites oriundos de outros direitos, impostos do exterior. Neste 

caso, os direitos são previamente identificados e só serão aplicados se não houver restrição 

justificada criada externamente por outro direito.  

Ramos (2014) segue explicando que o critério da proporcionalidade garante o controle 

e racionalidade da argumentação jurídica a ser desenvolvida, para estabelecer os limites 

externos de um direito e afastar sua aplicação em determinado contexto fático. Assim, conclui 

o autor que a utilização dessa teoria resulta em maior transparência do raciocínio jurídico do 

intérprete.  

Por fim, tem-se o posicionamento de Sabino (2010, p. 78) para quem, em primeiro lugar, 

deve-se analisar se há igualdade entre as partes para, após, aplicar o princípio da 
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proporcionalidade. Nesse caso, seria possível verificar se a restrição de direitos fundamentais à 

parte mais fraca permanecerá ou não, o que será feito por meio de uma análise casuística.  

Como crítica a este entendimento, pensa-se que a aplicação da proporcionalidade 

defendida por Sabino (2010) sempre será realizada, tendo em vista que a relação de trabalho 

sempre pressupõe uma relação entre sujeitos desiguais. Isto é, o empregado – aqui incluído o 

trabalhador migrante – sempre será a parte mais fraca da relação.    

Entende-se que a aplicação do princípio pro homine é plenamente possível ao caso dos 

trabalhadores migrantes, devendo-se aplicar a estes as normas que mais lhes favoreçam, não 

havendo sentido em relegar a segundo plano a proteção internacional dos direitos humanos em 

homenagem à proteção nacional, sob a justificativa de que o direito interno reconhece direitos 

de forma mais completa98 (DIMOULIS; MARTINS, 2007 apud MAZZUOLI, 2010, p. 23).  

 

3.9 Exercício de direitos pelos migrantes 

 

Além da utilização das normas internacionais e internas, balizadas pela aplicação do 

princípio pro homine em caso de antinomias, deve-se conferir ao trabalhador migrante 

oportunidades que possibilitem o efetivo exercício de direitos. Ou seja, o exercício de direitos 

pelos migrantes deve se dar em igualdade com os nacionais, salvo distinções que sejam 

justificadas pelo ordenamento jurídico interno. Ressalta-se, assim, a importância do Estado para 

efetivação de direitos humanos, já que é no Estado que, primeiramente, são exercidos os atos 

de cidadania99.  

Nesse sentido, segundo o art. 2º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, “a 

pessoa é o sujeito central do desenvolvimento e deve ser ativa participante e beneficiária do                                                            
98  Perceba-se, todavia, que apesar do exposto ao longo do trabalho e apesar de se entender que as Convenções da 

OIT se tratam de tratados de direitos humanos, o TST já entendeu de forma a dar prevalência ao direito interno, 
em detrimento das Convenções que o Brasil seja signatário. Nesse sentido: “Adicional de insalubridade e de 
periculosidade. Cumulação. Impossibilidade. Prevalência do art. 193, § 2º, da CLT ante as Convenções nºs 148 
e 155 da OIT. É vedada a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e de periculosidade ante a 
expressa dicção do art. 193, § 2º, da CLT. Ademais, não obstante as Convenções nºs 148 e 155 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) tenham sido incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, elas não se 
sobrepõem à norma interna que consagra entendimento diametralmente oposto, aplicando-se tão somente às 
situações ainda não reguladas por lei. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu do recurso 
de embargos, por divergência jurisprudencial, e no mérito, por maioria, negou-lhe provimento. Vencidos os 
Ministros Cláudio Mascarenhas Brandão, relator, Augusto César de Carvalho, Hugo Carlos Scheuermann e 
Alexandre Agra Belmonte. TSTE-ARR-1081-60.2012.5.03.0064, SBDI-I, rel. Min. Cláudio Mascarenhas 
Brandão, red. p/ acórdão Min. João Oreste Dalazen, 28.4.2016 (informativo nº 134).” 

99  Note-se que o conceito de cidadania adotado não se restringe à esfera política, – ligada à nacionalidade e ao 
direito de votar e ser votado – abrangendo a noção de dever e do comprometimento com a coisa pública Campos 
e Diniz (2009, p. 645). Assim, o conceito de cidadania está ligado ao princípio participativo, caracterizado pela 
participação direta e pessoal nos atos do governo (SILVA, 2008, p. 141).  
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desenvolvimento”.  Este direito, entretanto, não é exercido de forma ampla pelos migrantes, os 

quais, por exemplo, não podem exercer seu direito de voto, no Brasil, o que não foi modificado 

com a Lei nº 13.445/2017 (ONU, 1986) sendo necessário, para isso, Emenda à Constituição. 

O Direito ao desenvolvimento englobaria, nesse sentido, três dimensões. A primeira 

delas é a justiça social, para a qual a realização do direito ao desenvolvimento, baseada no valor 

da solidariedade, deveria prover a todos recursos básicos como educação, saúde, moradia e 

trabalho, por exemplo (PIOVESAN, 2011, p.  227). 

A segunda dimensão seria a participação e a accountability, para a qual o componente 

democrático é imprescindível à plena realização dos direitos humanos (PIOVESAN, 2011, p. 

228). Sobre essa dimensão, foi visto que houve maior participação da população e grupos 

interessados no processo de elaboração da Lei nº 13.445/2017, tornando-a mais democrática do 

que a Lei nº 6.815/80100, até mesmo em razão do contexto em que esta foi elaborada.  

No que tange a este aspecto, a OIT destaca o diálogo social, que se refere à participação 

de trabalhadores, empregadores e governo na tomada de decisões em matéria de emprego e 

trabalho. Ou seja, diante de interesses não coincidentes, deve haver a participação de grupos 

nos processos de decisão, além da influência em decisões finais, para que haja um equilíbrio de 

interesses (OIT, 2013, p. 5).  

Com isso, assegura-se que os migrantes tenham voz ativa na implementação de seus 

direitos, de modo que sejam promovidas políticas apropriadas, em respeito aos princípios da 

igualdade de tratamento e oportunidades (OIT, 2013, p. 6). 

Por fim, há uma terceira dimensão referente a programas e políticas nacionais e 

cooperação internacional. Segundo esta dimensão, os Estados devem tomar medidas para criar 

um ambiente que permita a plena realização do direito ao desenvolvimento, enfatizando a 

cooperação internacional para a realização do direito ao desenvolvimento. Tal dimensão, 

portanto, demanda uma globalização ética e solidária (PIOVESAN, 2011, p. 228), nos termos 

já propostos no trabalho. 

  

3.10 Por uma ética101 de valores  

                                                            
100  Não deve ser desconsiderado o contexto em que as normas foram elaboradas. Isso porque o Estatuto do 

Estrangeiro foi elaborado no período ditatorial, enquanto que a Lei nº 13.445/2017 foi elaborada em um 
contexto democrático.  

101  A ética pode ser definida como “ciência das condutas humanas, analisando as ações de um indivíduo, de um 
grupo social, de uma comunidade ou mesmo de um Estado. A Ética é a arte do bom” (GAMBA, 2010, p. 43). 
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Ante o exposto, pode-se afirmar que a sanção da Lei de Migração representa um avanço 

na posição adotada pelo Brasil, devendo vir acompanhada de uma mudança na postura do país 

e das pessoas que nele residem em relação ao trabalhador migrante.  

Nesse sentido, existe a necessidade de engajamento dos países de forma geral, aqui 

incluído o Brasil, por meio da presença nos processos decisórios internacionais e pela 

necessidade de ratificação e cumprimento das convenções que vigoram no âmbito internacional 

(ZAHREDDINE; REQUIÃO, 2014, p. 21-22), o que reforçaria a posição do Brasil em âmbito 

global. 

Ou seja, os Estados devem observar as normas internacionais, cumpri-las e interpretá-

las de boa-fé. Isto é, faz-se necessário obter a interpretação mais apropriada e de forma 

evolutiva, afastando leituras que restrinjam o alcance das obrigações assumidas pelo Estado 

(PIOVESAN, 2010b, p. 25). 

Nesse sentido, existem inúmeros outros tratados (estudados na seção 1 do trabalho), 

como é o caso da “Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias” (ONU, 1990) – que deveriam ser 

ratificados pelo Brasil (OIT, 2016, p. 26) – que devem auxiliar na interpretação das normas 

aplicáveis ao trabalhador migrante, de forma que não haja discriminação102 entre este e o 

trabalhador nacional, principalmente no que tange ao direito ao trabalho. A entrada em vigor 

dessas normas daria maior segurança jurídica aos migrantes, que poderiam invocá-las para sua 

tutela, além serem importantes instrumentos de direitos humanos.  

A adoção de normas internacionais e nacionais, entretanto, pode não ser o bastante. Isso 

porque, segundo Resende (2010, p. 94), as regras advindas de organismos internacionais têm 

buscado justificar a globalização, permitindo a generalização das contratações a prazo, da 

flexibilização de jornadas e a mitigação de princípios tutelares do trabalhador.  

Daí a necessidade de se adotar uma postura da globalização de valores, apontada na 

seção 1. Nesse sentido, a reaproximação entre ética e Direito, segundo Piovesan (2010b, p. 6-

7) aparece após a Segunda Guerra Mundial, fazendo surgir a força normativa de princípios, 

dentre os quais o princípio da dignidade da pessoa humana.                                                             
102  Observe-se que o conceito de “discriminação” não se confunde com”distinção”. Sobre o assunto vejamos o 

disposto na Opinião Consultiva nº 18 da CIDH: “El término distinción se empleará para lo admisible, en virtud 
de ser razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible, 
por violar los derechos humanos. Por tanto, se utilizará el término discriminación para hacer referencia a toda 
exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los derechos 
humanos” (CIDH, 2003, p. 111). 
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É a partir desse período que se promove um reencontro com o pensamento kantiano, de 

que o ser humano é fim e não meio em si mesmo. Ainda, Kant considera a autonomia e a 

liberdade como características do humano, as quais se conectam por meio do princípio universal 

da moralidade, o qual é o fundamento de todas as ações dos seres racionais.  

Para isso, é necessário que os Estados, as sociedades e homens centrem suas 

preocupações no agir ético para solução de problemas globais. Sem moral, sem normas éticas 

universalmente obrigatórias, sem global standards, as nações se verão assoladas pela ruína 

econômica e pelo desmoronamento social (KÜNG, 1998 apud GAMBA, 2010, p. 51). 

Atrelada aos dispositivos legais que versam sobre o assunto e, levando-se em conta a 

globalização de valores, portanto, o trato do sujeito migrante deve ser pautado pela moral. 

Segundo Sayad (1998, p. 60) “não há fala, não há discurso sobre a imigração, mesmo os mais 

hostis, que não apelem para a moral, ou seja, para as boas intenções e os bons sentimentos, para 

os interesses simbólicos a eles ligados”.  

Com isso, não se pretende subjugar o uso do Direito, que contém normas gerais de 

conduta, as quais são imprescindíveis para a organização da sociedade, mas sim somá-lo à 

adoção de uma a postura ética (TAVARES NETO; KOZICKI, 2008). Nesses termos, segundo 

Cogo e Rieggel (2016, p. 41-42), citando Sayad (1998), o migrante não deve ser definido por 

sua identidade cultural fixa, sendo fundamental a adoção de uma visão de alteridade, por meio 

da inclusão do Outro na relação entre a realidade de origem e de destino desse sujeito. 

Isto é, deve-se pensar o migrante não como o “estrangeiro”, o “estranho”, mas sim como 

um sujeito de direitos, o que faz com que se aplique a ética da alteridade, a qual é concebida 

por Lévinas (1993; 2004) citado por Nicoli (2011, p. 31-32):  

 

Descrevo a ética, é o humano, enquanto humano. Penso que a ética não é uma 
invenção da raça branca, da humanidade que leu os autores gregos nas escolas e que 
seguiu certa evolução. O único valor absoluto é a possibilidade humana de dar, em 
relação a si, prioridade ao outro. 
(...) 
É em nome da responsabilidade por outrem, da misericórdia, da bondade às quais 
apela o rosto do outro homem que todo o discurso da justiça se põe em movimento, 
sejam quais forem as limitações e os rigores da dura lex que ele terá trazido à infinita 
benevolência com outrem. (...) Justiça a se tornar sempre mais sábia em nome, em 
memória da bondade original do homem para com seu outro.  

 
Ou seja, para Lévinas (2004, p. 270), o Estado deve ser ético, admitindo para além de 

suas instituições, a legitimidade da busca da defesa dos direitos do homem, mesmo que seja 

transpolítica. Para que se aproxime de um tratamento justo, portanto, o tratamento dado ao 

migrante deve atingir a aceitação de sua exterioridade, acolhida e responsabilidade, “dando 

vazão ao que Lévinas chamou ‘humanismo do outro homem’” (NICOLI, 2011, p. 33).  
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Nesse sentido, Lévinas (2004, p. 269) esclarece que “é na relação pessoal, do eu ao 

outro, que o ‘acontecimento’ ético, caridade e misericórdia, generosidade e obediência, conduz 

além ou eleva acima do ser”. Ou seja, no trato com o Outro, deve-se agir com responsabilidade, 

implicando uma noção de fraternidade entre os homens. Nesse sentido: 

 

Entre o um que eu sou e o outro pelo qual eu respondo abre-se uma diferença sem 
fundo, que é também a não diferença da responsabilidade, significância da 
significação, irredutível a qualquer sistema. Não indiferença que é a proximidade 
mesma do próximo, pela qual se delineia, e só por ela, um fundo de comunidade entre 
um e outro, a unidade do gênero humano, devedora à fraternidade dos homens 
(LÉVINAS, 2012, p. 14). 

 

Na mesma linha de entendimento, Trindade (2008, p. 61) esclarece que somente por 

meio da solidariedade humana a reconstrução da “comunidade internacional103” seria possível, 

podendo levar à mitigação do sofrimento dos refugiados, deslocados e migrantes.  

Segundo Parreira e Tramontina (2014, p. 353), Lévinas (1991) visualiza o direito como 

meio de realização do Outro e não como meio de realização da liberdade de cada um, conferindo 

um viés ético na realização da justiça. A validade do Direito estaria, portanto, na 

responsabilidade por uma alteridade infinita.  

Não se trata, entretanto, de adotar uma postura de relativismo cultural, o qual poderia 

levar a um mundo desorientado, mas sim em perceber o Outro como um homem abstrato, na 

nudez do seu rosto, julgando as civilizações a partir da ética (LÉVINAS, 2012, p. 58-59). 

Da mesma forma, Hinkelammert (2011, p. 52) não exclui a necessidade de leis para 

regerem as sociedades, mas afirma que estas não podem substituir o critério da convivência. 

Nesse sentido: 

 

Ahora, uma ética de la convivencia no quiere abolir la ética formal ni niega su validez. 
Sin embargo, enfrenta la maldición que pesa sobre esta ley y sobre su contrapartida, 
el cálculo de utilidad propia. Se trata también de promover nuevas leyes que 
intervienen la ley formal para enfrentar su maldición. Pero también estas leyes 
siempre estarán armazanadas por otra maldición. Se trata de un movimiento 
conflictivo perpetuo104 (HINKELAMMERT, 2011, p. 53). 

                                                            
103  O autor em questão se utiliza do termo comunidade internacional, o qual foi colocado entre aspas em razão da 

opção do termo a ser utilizado no presente trabalho ser de sociedade internacional.  
104  Agora, uma ética da convivência não quer abolir a ética formal nem nega sua validade. Entretanto, enfrenta a 

maldição que pesa sobre esta lei e sobre sua contrapartida, o cálculo de utilidade própria. Trata-se, também, de 
promover novas leis que intervenham na lei formal para enfrentar sua maldição, mas também essas leis sempre 
estarão acometidas por outra maldição. Trata-se de um movimento conflituoso e perpétuo (tradução livre). 
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Para isso, o autor destaca a necessidade de uma ética de convivência, afirmando o ser 

humano como sujeito em relação ao outro e em relação à natureza e destacando a necessidade 

de uma postura de reciprocidade livre. 

Os direitos humanos, no sentido do acima exposto, emergem da consciência do direito 

do Outro, reconhecendo sua infinitude e fragilidade humana, o que favorece a implementação 

universal dos direitos humanos e a solidificação da tolerância ao diferente (PARREIRA; 

TRAMONTINA, 2014, p. 355).  

É isso que deve ocorrer no trato com o trabalhador migrante. Muito embora exista a 

noção de soberania do Estado, este não pode basear sua política com base em preceitos 

indeterminados, nem restringir o acesso a bens públicos – constitucionalmente garantidos – aos 

migrantes, tão apenas em razão de sua nacionalidade.  

Além disso, quando o Estado restringe a possibilidade de conversão do visto ou de sua 

prorrogação, pode perpetrar a situação de vulnerabilidade em que o migrante se encontra, não 

pautando sua conduta na ética. 

O mesmo ocorre com a relação entre pessoas. Quando existem situações de xenofobia, 

por exemplo, não se encara o Outro na “nudez do seu rosto”, mas este é excluído de minhas 

relações sociais, o que não pode ser considerado uma atitude ética, já que o fato de se considerar 

o Outro antes mesmo de considerar a si mesmo, representaria uma inversão de valores, 

possibilitando uma melhor convivência entre os povos. 

Visto que a legislação brasileira foi recentemente modificada, tem-se que houve maior 

influência da OIT em sua elaboração, sendo que as Convenções da OIT, por si sós, não são 

suficientes para a tutela do trabalhador migrante. Em razão disso, sugeriu-se pela aplicação de 

outros dispositivos que garantam o acesso ao trabalho ao migrante, sendo que este não pode ser 

restringido por critérios não objetivos.  

Assim, em razão da existência de inúmeros dispositivos em vigor em âmbito nacional e 

internacional, podem ocorrer antinomias, as quais devem ser solucionadas pela aplicação do 

princípio pro homine, de forma a tutelar o interesse da vítima de violações de direitos humanos.  

Para que haja efetivo exercício de direitos pelo migrante internacional, deve-se garantir 

a ele o direito de voto, assim como a participação na tomada de decisões em matéria de emprego 

e trabalho, por exemplo, que consiste no diálogo social.  

Por fim, é necessária a adoção de uma postura ética que encare o migrante como sujeito 

de direitos, favorecendo a implementação universal dos direitos humanos e a solidificação da 

tolerância ao diferente (PARREIRA; TRAMONTINA, 2014, p. 355).   
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CONCLUSÃO   

O processo de globalização, com o consequente enfraquecimento do papel regulador do 

Estado, agravou a crise social, levando ao aumento do poder das empresas, que passam a não 

pertencer a um só território. Com isso, há a facilitação do fluxo de capitais, o que, contudo, não 

ocorre com o fluxo de pessoas. Quanto a esta, os Estados continuam a exercer sua soberania de 

forma ampla, legislando sobre a matéria de acordo com a necessidade de mão de obra, no 

momento histórico específico.  

A necessidade de normas universais que garantam aos sujeitos direitos mínimos, revela-

se como condição essencial para a tutela de todos os seres humanos, aqui incluídos os 

trabalhadores migrantes. Assim, quanto ao direito do trabalho, existem inúmeras diretrizes 

internacionais que o preveem, o que é reforçado pelas diretrizes da Organização Internacional 

do Trabalho. Tais documentos, contudo, dependem da ratificação do Estado para que possam 

ser aplicados e, consequentemente, gerar responsabilidade internacional em caso de seu 

descumprimento. 

Mesmo que as convenções ou recomendações busquem estabelecer normas gerais 

acerca dos temas elencados, de modo que possa haver ratificação ou adoção por um maior 

número possível de países-membros, o Brasil não aderiu à grande maioria de diretrizes 

concernentes ao tema, não estando adstrito a elas, em razão do exercício de sua soberania105. 

Isso, contudo, não impede que o país edite leis de forma a tutelar tais trabalhadores, 

baseando-se ou não nas diretrizes da OIT, mas de modo a assegurar ao trabalhador migrante 

direitos humanos essenciais.   

Dessa forma, pode-se afirmar que, embora o sistema westfaliano venha passando por 

atenuações e modificações em seu conceito tradicional, em razão da globalização e da 

supremacia dos direitos humanos, os Estados ainda desempenham importante função no direito 

internacional. 

Assim, a República Federativa do Brasil é responsável pela ratificação de tratados e pela 

edição da política migratória, a qual é elaborada levando-se em conta o momento histórico 

específico, por meio da adoção de uma postura de facilitação ou de imposição de barreiras ao 

ingresso de migrantes, no país, como foi o caso da Lei nº 6.815/80, que, elaborada em um                                                            
105  Note-se que quanto ao direito dos tratados, um Estado só se vinculará a ele em caso de ratificação, em razão 

do exercício de sua soberania.  
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contexto de ditadura militar, trata a migração como questão de segurança nacional e interesse 

nacional. 

Além disso, verificou-se que há inúmeros dispositivos que regulamentam a entrada do 

migrante, no país, sendo que a maioria deles versa sobre o migrante qualificado, ou seja, aquele 

que tenha algum título técnico ou acadêmico ou com experiência para exercer a atividade 

laboral. Tal constatação reflete na adoção de uma política discricionária pelo Estado, já que as 

fronteiras para o deslocamento são levantadas para um grupo de pessoas, sendo inexistentes 

para outras.  

A seletividade no ingresso do trabalhador migrante, entretanto, não necessariamente 

significa que as suas condições de trabalho sejam piores do que as dos trabalhadores nacionais, 

pois haveria, no Brasil, a configuração das teorias do enclave étnico e do middleman, já que, de 

forma geral, os migrantes percebem melhores remunerações. Esta teoria, entretanto, não é 

unânime nas fontes pesquisadas, tendo em vista a diferença de resultados encontrados a 

depender da metodologia e do banco de dados utilizado na realização dos estudos. 

Com a sanção da Lei nº 13.445/2017, foi alterado o paradigma da anterior legislação 

migratória, já que a nova lei adota uma postura voltada aos direitos humanos do sujeito 

migrante. Ademais, a sanção da Lei nº 13.445/2017 pode representar um maior 

comprometimento do país com a tutela do trabalhador migrante.  

Tendo em vista os dispositivos estudados, foi feita uma análise entre as leis brasileiras 

e as convenções da OIT específicas sobre o tema “trabalhador migrante”, para que se verificasse 

a influência destas na elaboração da legislação migratória brasileira. 

Da análise das normas internacionais e nacionais sobre o tema migração internacional, 

pôde-se concluir pela importância de ratificação das convenções da OIT que confeririam 

maiores salvaguardas ao trabalhador migrante em âmbito internacional.  

Entretanto, as Convenções nº 97 e 143 não são, por si sós, suficientes para a tutela do 

migrante, devendo ser complementados por outros dispositivos já ratificados e pela legislação 

interna brasileira – em especial a Lei nº 13.445/2017, que permitem o acesso ao trabalho do 

migrante em igualdade de condições com os nacionais, além de garantir os direitos trabalhistas 

decorrentes do contrato de trabalho. 

É certo que poderiam surgir contradições entre referidas normas internacionais e 

nacionais, todavia, a solução de antinomias, nesse caso, deve se dar pela aplicação do princípio 

pro homine, isto é, pela aplicação da norma que melhor salvaguarde aquele que sofreu violações 

em seu direito.  
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 Por fim, entendeu-se pela necessidade de se implementar a participação do migrante no 

diálogo social, para que seja atuante na formulação de políticas públicas, assim como pela 

premência de se pautar a política migratória pela ética. Isso não significa subjugar todo o 

conjunto protetivo existente, mas sim sua complementação pela visão ética, considerando-se o 

migrante como sujeito de direitos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Resoluções normativas do CNIg 

 

São muitas as Resoluções Normativas editadas pelo CNIg, no período estudado, 

podendo-se citar106: 

 

 

Resolução  Título 

Resolução normativa 

nº 1, de 1997* 

Concessão de visto para professor ou pesquisador de alto 

nível e para cientistas estrangeiros 

Resolução Normativa 

nº 05, de 1997* 

Concessão de visto permanente ou permanência 

definitiva a estrangeiros que perderam a condição de 

permanente por ausência do País 

Resolução Normativa 

nº 06, de 1997107 

Concessão de permanência definitiva a asilados ou 

refugiados e suas famílias 

Resolução Normativa 

nº 09, de 1997 

Concessão de vistos no Brasil e exterior 

Resolução Normativa 

nº 14, de 1998 

Saída do País do estrangeiro com visto temporário 

Resolução Normativa 

nº 18, de 1998 * 

Concessão de visto temporário para estrangeiro investidor 

administrador ou diretor de empresa em ZPE 

Resolução Normativa 

nº 27, de 1998 

Disciplina a avaliação de situações especiais e casos 

omissos pelo Conselho Nacional de Imigração 

Resolução Normativa 

nº 28, de 1999* 

Disciplina a concessão de Autorização de Trabalho para 

fins de obtenção de visto permanente para investidor 

estrangeiro – pessoa física. 

Resolução Normativa 

nº 35, de 1999 

Chamada de mão-de-obra serviço do Governo brasileiro                                                            
106  As Resoluções Normativas editadas pelo CNIg foram localizadas no sítio: <http://www.legistrab.com.br/>., o 

qual traz  “legislação trabalhista organizada e classificada por assunto”, procedendo-se à > Pesquisa por 
norma ou documento > Resoluções Normativas.  

107   Referida Resolução não versa sobre o tema em estudo. 
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Resolução Normativa 

nº 39, de 1999* 

Dispõe sobre a concessão de visto para ministros de 

confissão religiosa ou membro de instituição de vida 

consagrada ou confessional, e de congregação ou ordem 

religiosa que venha ao País para prestação de serviços de 

assistência religiosa ou na condição de estudante 

Resolução Normativa 

nº 43, de 1999* 

Disciplina a concessão de visto a estrangeiro que pretenda 

vir ao País ao abrigo de acordo de cooperação 

internacional. 

Resolução Normativa 

nº 45, de 2000* 

Disciplina a concessão de visto permanente para 

estrangeiros com base em aposentadoria. 

Resolução Normativa 

nº 49, de 2000* 

Disciplina a concessão de visto a estrangeiros que venham 

estudar no Brasil no âmbito de programa de intercâmbio 

educacional. 

Resolução Normativa 

nº 61, de 2004* 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho e de 

visto a estrangeiro sob contrato de transferência de 

tecnologia e/ou de prestação de serviço de assistência 

técnica, de acordo de cooperação ou convênio, sem 

vínculo empregatício ou em situação de emergência. 

Resolução Normativa 

nº 62, de 2004* 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho e de 

visto permanente a estrangeiro, Administrador, Gerente, 

Diretor, Executivo, com poderes de gestão, de Sociedade 

Civil ou Comercial, Grupo ou Conglomerado econômico. 

Resolução Normativa 

nº 63, de 2005* 

Disciplina a autorização de trabalho e a concessão de 

visto permanente a estrangeiro para representar, no Brasil, 

instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior. 

Resolução Normativa 

nº 68, de 2005* 

Concessão de visto a estrangeiro que venha ao Brasil 

prestar serviço voluntário junto à entidade religiosa, de 

assistência social ou organização não governamental sem 

fins lucrativos 

Resolução Normativa 

nº 69, de 2006* 

Concessão de autorização de trabalho a estrangeiros na 

condição de artista ou desportista, sem vínculo 

empregatício. 
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Resolução Normativa 

nº 70, de 2006* 

Dispõe sobre critérios para concessão de visto 

permanente para estrangeiro designado para administrar 

entidades sem fins lucrativos. 

Resolução Normativa 

nº 71, de 2006108 

Disciplina a concessão de visto a marítimo estrangeiro 

empregado a bordo de embarcação de turismo estrangeira 

que opere em águas jurisdicionais brasileiras. 

Resolução Normativa 

nº 72, de 2006109 

Disciplina a chamada de profissionais estrangeiros para 

trabalho a bordo de embarcação ou plataforma estrangeira 

Resolução Normativa 

nº 76, de 2007 – 

revogada 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho a 

estrangeiro na condição de atleta profissional, definido 

em lei. 

Resolução Normativa 

nº 78, de 2008 

Dispõe sobre a vinda de estrangeiro para realização de 

reportagens e/ou filmagem, gravação ou captação de 

imagens em movimento, com ou sem som, de fundo 

jornalístico, noticioso e/ou comercial. 

Resolução Normativa 

nº 79, de 2008* 

Dispõe sobre critérios para a concessão de autorização de 

trabalho e visto temporário a estrangeiro, 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 chamante. 

Resolução Normativa 

nº 81, de 2008* 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho para 

obtenção de visto temporário a tripulante de embarcação 

de pesca estrangeira arrendada por empresa brasileira. 

Resolução Normativa 

nº 83, de 2008110 

Disciplina a concessão de visto a profissional estrangeiro 

empregado a bordo de embarcação de turismo estrangeira 

que venha ao Brasil em viagem de longo curso. 

Resolução  Título 

Resolução Normativa 

nº 84, de 2009 – 

revogada pela RN 118 

Disciplina a concessão de autorização para fins de 

obtenção de visto permanente para investidor estrangeiro 

– pessoa física.                                                            
108  Nos termos dos ensinamentos de Cavarzere (1995, p. 123), o marinheiro não é considerado trabalhador 
migrante.  
109   Idem.  
110   Idem. 
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Resolução Normativa 

nº 86, de 2010 – 

revogada pela RN 119 

Disciplina a concessão de visto destinado à prática 

intensiva de treinamento na área desportiva por atletas 

estrangeiros maiores de quatorze anos e com menos de 

vinte e um anos. 

Resolução Normativa 

nº 87, de 2010* 

Disciplina a concessão de visto a estrangeiro, vinculado a 

empresa estrangeira, para treinamento profissional junto 

à filial, subsidiária ou matriz brasileira de mesmo grupo 

econômico. 

Resolução Normativa 

nº 88, de 2010* 

Disciplina a concessão de visto a estrangeiro que venha 

ao Brasil para estágio. 

Resolução Normativa 

nº 93, de 2010 – 

revogada pela RN 122 

Dispõe sobre a concessão de visto permanente ou 

permanência no Brasil a estrangeiro considerado vítima 

do tráfico de pessoas. 

Resolução Normativa 

nº 94, de 2011* 

Disciplina a concessão de visto a estrangeiro, estudante 

ou recém-formado, que venha ao Brasil no âmbito de 

programa de intercâmbio profissional. 

Resolução Normativa 

nº 97, de 2012111 

Dispõe sobre a concessão do visto permanente previsto no 

art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a 

nacionais do Haiti. 

Resolução Normativa 

nº 98, de 2012* 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho para 

obtenção de visto temporário a estrangeiro no Brasil, que 

venha trabalhar, exclusivamente, na preparação, 

organização, planejamento e execução da Copa das 

Confederações FIFA 2013, da Copa do Mundo FIFA 

2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. 

Resolução Normativa 

nº 99, de 2012* 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho para 

obtenção de visto temporário a estrangeiro com vínculo 

empregatício no Brasil. 

Resolução Normativa 

nº 100, de 2013* 

Disciplina a concessão do visto temporário previsto no 

inciso V do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 

1980, a estrangeiro que pretenda vir ao Brasil para 

transferência de tecnologia ou para prestar serviço de                                                            
111  Esta Resolução não diz respeito ao tema do trabalho.  
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assistência técnica por prazo determinado de até 90 

(noventa) dias, sem vínculo empregatício. 

Resolução Normativa 

nº 101, de 2013 – 
revogada pela RN 116 

Disciplina a concessão de visto a cientista, pesquisador e 

ao profissional estrangeiro que pretenda vir ao País para 

participar das atividades que especifica e a estudantes de 

qualquer nível de graduação ou pós-graduação. 

Resolução Normativa 

nº 103, de 2013* 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho para 

obtenção de visto temporário a estrangeiro para trabalho 

no Brasil nas férias relativas a período acadêmico em 

Instituição de ensino no exterior. 

Resolução Normativa 

nº 104, de 2013 

Disciplina os procedimentos para a autorização de 

trabalho a estrangeiros, bem como dá outras providências. 

Resolução Normativa 

nº 108, de 2014 

Dispõe sobre a concessão de visto temporário ou 

permanente e permanência definitiva a título de reunião 

familiar. 

Resolução Normativa 

nº 109, de 2014* 

Disciplina a concessão de visto temporário a estrangeiro 

que pretenda vir ao Brasil para a realização de estudos, 

investigações e levantamentos necessários à elaboração 

de proposta a ser apresentada por empresa estrangeira em 

procedimentos licitatórios que tenham por objeto a 

concessão de trechos ferroviários. 

Resolução Normativa 

nº 110, de 2014112 

Autoriza a concessão de permanência de caráter 

provisório, a título especial, com fins a estabelecimento 

de igualdade de condições para cumprimento de penas por 

estrangeiros no Território Nacional 

Resolução Normativa 

nº 115, de 2014 

Altera a Resolução Normativa nº 88, de 15 de setembro 

de 2010. 

Resolução Normativa 

nº 116, de 2015* 

Disciplina a concessão de visto a cientista, pesquisador, 

professor e ao profissional estrangeiro que pretenda vir ao 

País para participar das atividades que especifica e a 

estudantes de qualquer nível de graduação ou pós-

graduação.                                                            
112  Não versa sobre o tema. 
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Resolução Normativa 

nº 118, de 2015* 

Disciplina a concessão de autorização para fins de 

obtenção de visto permanente para investidor estrangeiro 

– pessoa física. 

Resolução Normativa 

nº 119, de 2015* 

Disciplina a concessão dos vistos de prática de 

treinamento na área desportiva por atletas estrangeiros 

maiores de quatorze anos e de intercâmbio desportivo. 

Resolução Normativa 

nº 121, de 2016* 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho a 

estrangeiro na condição de atleta profissional, definido 

em lei. 

Resolução Normativa 

nº 126, de 2017 

Dispõe sobre a concessão de residência temporária a 
nacional de país fronteiriço. 

Resolução Normativa 

nº 127, de 2017  

Altera dispositivos das Resoluções Normativas nº 62, de 
08 de dezembro de 2004, e nº 118, de 21 de outubro de 
2015. 

 

Fonte: elaboração própria 
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ANEXO B – Convenção nº 97 da OIT 

Adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 32.ª sessão, 
em Genebra, a 1 de Julho de 1949.Entrada em vigor na ordem internacional: 22 de Janeiro de 
1952. 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 

Convocada para Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado Internacional do 
Trabalho, onde reuniu, em 8 de Junho de 1949, na sua trigésima segunda sessão. 

Após ter decidido adotar diversas propostas relativas à revisão da Convenção sobre os 
Trabalhadores Migrantes, 1939, adotada pela Conferência na sua vigésima quinta sessão, 
questão que está compreendida no décimo primeiro ponto da ordem do dia da sessão. 

Considerando que as propostas devem tomar a forma de uma convenção internacional. 

Adota, neste primeiro dia de Julho de 1949, a Convenção seguinte, que será denominada 
Convenção sobre os Trabalhadores Migrantes (revista), 1949: 

Artigo 1.º 

Os Membros da Organização Internacional do Trabalho para os quais a presente Convenção 
esteja em vigor comprometem-se a pôr à disposição do Secretariado Internacional do Trabalho 
e de todos os outros Membros, a seu pedido: 

a) Informações sobre a política e a legislação nacionais relativas à emigração e à imigração; 

b) Informações sobre as disposições particulares relativas ao movimento dos trabalhadores 
migrantes e às suas condições de trabalho e vida; 

c) Informações relativas aos acordos gerais e aos arranjos particulares concluídos nestas 
matérias pelo Membro em questão. 

Artigo 2.º 

Os Membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor comprometem-se a ter, ou a 
assegurar a existência de um serviço gratuito apropriado encarregado de ajudar os trabalhadores 
migrantes e, nomeadamente, de lhes fornecer informações exatas. 

Artigo 3.º 

Os Membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor comprometem-se, na medida 
em que a legislação nacional o permitir, a tomar todas as medidas apropriadas contra a 
propaganda enganadora relativa à emigração ou imigração.Com este objetiva, colaborarão, se 
for útil, com os outros Membros interessados. 

Artigo 4.º 
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Nos casos apropriados devem ser tomadas medidas por cada Membro, nos limites da sua 
competência, com vista a facilitar a partida, viagem e acolhimento dos trabalhadores migrantes. 

Artigo 5.º 

Os Membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor obrigam-se a prever, dentro 
dos limites da sua competência, serviços médicos apropriados, encarregados de: 

a) Assegurar-se, se necessário, tanto no momento da partida como no da chegada, do estado de 
saúde satisfatório dos trabalhadores migrantes e dos membros da sua família autorizados a 
acompanhá-los ou a juntar-se aos mesmos; 

b) Velar por que os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias beneficiem de uma 
proteção médica suficiente e de boas condições de higiene no momento da sua partida, durante 
a viagem e à chegada ao país de destino. 

Artigo 6.º 

Os Membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor obrigam-se a aplicar, sem 
discriminação de nacionalidade, de raça, de religião ou de sexo, aos imigrantes que se 
encontrem legalmente nos limites do seu território um tratamento que não seja menos favorável 
que aquele que é aplicado aos seus próprios nacionais no que diz respeito às seguintes matérias: 

a) Na medida em que estas questões sejam reguladas pela legislação ou dependam das 
autoridades administrativas: 

i) A remuneração, incluídos os subsídios familiares quando esses subsídios fazem parte da 
remuneração, a duração do trabalho, as horas extraordinárias, os feriados pagos, as restrições a 
trabalho feito em casa, a idade de admissão ao trabalho, a aprendizagem e a formação 
profissional e o trabalho das mulheres e adolescentes; 

ii) A filiação nas organizações sindicais e o gozo das vantagens oferecidas pelas convenções 
coletavas; 

iii) O alojamento; 

b) A segurança social (a saber: as disposições legais relativas aos acidentes de trabalho, doenças 
profissionais, maternidade, doença, velhice e morte, desemprego e encargos de família, assim 
como qualquer outro risco que, em conformidade com a legislação nacional, for coberto por um 
sistema de segurança social), sob reserva: 

i) Dos acordos apropriados visando a manutenção dos direitos adquiridos e dos direitos em vias 
de aquisição; 

ii) Das disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país de imigração e 
visando as prestações ou frações de prestações pagáveis exclusivamente pelos fundos públicos, 
assim como os abonos pagos às pessoas que não reúnem as condições de quotização exigidas 
para a atribuição de uma pensão normal; 
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c) Os impostos, taxas e contribuições relativas ao trabalho, recebidas na qualidade de 
trabalhador; 

d) As acções judiciais relativas às questões mencionadas na presente Convenção. 

No caso de se tratar de um Estado federativo as disposições do presente artigo devem ser 
aplicadas na medida em que as questões a que elas se referem são reguladas pela legislação 
federal ou dependem das autoridades administrativas federais. Compete a cada Membro 
determinar em que medida e em que condições estas disposições são aplicadas às questões que 
são reguladas pela legislação dos Estados constituintes, províncias ou cantões, ou que 
dependam das suas autoridades administrativas. O Membro indicará, no seu relatório anual 
sobre a aplicação da Convenção, em que medida as questões visadas no presente artigo são 
reguladas pela legislação federal ou dependem das autoridades administrativas federais. No que 
respeita às questões que são reguladas pela legislação dos Estados constituintes, províncias ou 
cantões, ou que dependem das suas autoridades administrativas, o Membro agirá em 
conformidade com as disposições previstas no parágrafo 7, b), do artigo 19 da Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho. 

Artigo 7.º 

Os Membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor obrigam-se a que o seu serviço 
de emprego e os seus outros serviços que se ocupam de migrantes cooperem com os serviços 
correspondentes dos outros Membros. Os Membros para os quais a presente Convenção esteja 
em vigor comprometem-se a que as operações efetuada pelo seu serviço público de emprego 
não acarretem despesas para os trabalhadores migrantes. 

Artigo 8.º 

Um trabalhador migrante que foi admitido a título permanente e os membros da sua família que 
foram autorizados a acompanhá-lo ou a juntar-se-lhe não poderão ser reenviados para os seus 
territórios de origem ou para o território donde emigraram, salvo se o desejarem ou se os 
acordos internacionais que obrigam o Membro interessado o previrem, quando, por motivo de 
doença ou de acidente, o trabalhador migrante se encontre na impossibilidade de exercer a sua 
profissão, na condição de a doença ou acidente ter ocorrido após a sua chegada. Quando os 
trabalhadores migrantes são, desde a sua chegada ao país de imigração, admitidos a título 
permanente, a autoridade competente deste país pode decidir que as disposições do parágrafo 1 
do presente artigo não produzirão efeito senão após um prazo razoável, que não será em nenhum 
caso superior a cinco anos, a contar da data de admissão de tais migrantes. 

Artigo 9.º 

Os Membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor obrigam-se a permitir, tendo 
em conta os limites fixados pela legislação nacional relativa à exportação e importação de 
divisas, a transferência da parte dos ganhos e das economias do trabalhador migrante que este 
deseje transferir. 

Artigo 10.º 
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Quando o número de migrantes indo do território de um Membro para o território de um outro 
Membro for bastante importante, as autoridades competentes dos territórios em questão devem, 
cada vez que seja necessário ou desejável, concluir acordos para regular as questões de interesse 
comum que podem ser levantadas pela aplicação das disposições da presente Convenção. 

Artigo 11 

Para os fins da presente Convenção, o termo «trabalhador migrante» designa uma pessoa que 
emigra de um país para outro com vista a ocupar um emprego que não seja por sua conta 
própria; inclui todas as pessoas admitidas regularmente na qualidade de trabalhador migrante. 

A presente Convenção não se aplica: 

a) Aos trabalhadores fronteiriços; 

b) À entrada, por um curto período, das pessoas exercendo uma profissão liberal e de artistas; 

c) Aos trabalhadores do mar. 

Artigo 12 

As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao diretor-geral do 
Secretariado Internacional do Trabalho e registradas por este. 

Artigo 13 

A presente Convenção só obriga os Membros da Organização Internacional do Trabalho cuja 
ratificação tiver sido registrada pelo diretor-geral. 

A presente Convenção entra em vigor doze meses após o registro pelo diretor-geral das 
ratificações de dois Membros. 

Em seguida, esta Convenção entrará em vigor para cada Membro doze meses após a data em 
que a sua ratificação tiver sido registrada. 

Artigo 14 

Os Membros que ratificarem a presente Convenção podem, através de uma declaração junta à 
sua ratificação, excluir desta os diversos anexos à Convenção ou um deles. 

Sob reserva dos termos de uma declaração assim comunicada, as disposições dos anexos 
produzirão o mesmo efeito que as disposições da Convenção. 

Qualquer Membro que faça uma tal declaração pode ulteriormente, através de uma nova 
declaração, notificar o diretor-geral de que aceita os diversos anexos mencionados na 
declaração ou um de entre eles: a partir da data de registro pelo diretor-geral de uma tal 
notificação, as disposições dos ditos anexos tornar-se-ão aplicáveis ao Membro em questão. 
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Enquanto uma declaração feita conforme os termos do §1 do presente artigo estiver em vigor 
relativamente a um anexo, o Membro pode declarar que tem a intenção de aceitar um tal anexo 
como tendo o valor de uma recomendação. 

Artigo 15 

As declarações comunicadas ao diretor-geral do Secretariado Internacional do Trabalho em 
virtude do §2 do artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho deverão 
indicar: 

a) Os territórios para os quais o Membro interessado se obriga a que as disposições da 
Convenção e dos seus diversos anexos ou de um de entre eles sejam aplicados sem modificação; 

b) Os territórios para os quais se obriga a que as disposições da Convenção e dos seus diversos 
anexos ou de um de entre eles sejam aplicadas com modificações, e em que consistem tais 
modificações; 

c) Os territórios aos quais a Convenção e os seus diversos anexos ou um de entre eles são 
inaplicáveis e, nesses casos, as razões pelas quais são inaplicáveis; 

d) Os territórios para os quais reserva a sua decisão, aguardando ter estudado melhor a situação. 

Os compromissos mencionados nas alíneas a) e b) do §1 do presente artigo serão considerados 
parte integrante da ratificação e produzirão efeitos idênticos. 

Qualquer Membro poderá renunciar, por uma nova declaração, no todo ou em parte, às reservas 
contidas na sua declaração anterior por virtude das alíneas b), c) e d) do §1 do presente artigo. 

Qualquer Membro pode, durante os períodos no decurso dos quais a presente Convenção pode 
ser denunciada em conformidade com as disposições do artigo 17.· , comunicar ao diretor-geral 
do Secretariado Internacional do Trabalho uma nova declaração modificando a qualquer outro 
respeito os termos de qualquer declaração anterior e dando a conhecer a situação nos territórios 
determinados. 

Artigo 16 

As declarações comunicadas ao diretor-geral do Secretariado Internacional do Trabalho em 
virtude dos  §4 e 5 do artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho 
deverão indicar se as disposições da Convenção e dos seus diversos anexos ou de um de entre 
eles serão aplicadas no território interessado, com ou sem modificações, e se a declaração 
indicar que as disposições da Convenção e dos seus diversos anexos ou de um de entre eles se 
aplicam sob reserva de modificações, deve especificar em que consistem as ditas modificações. 

O Membro ou os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão renunciar, na 
totalidade ou em parte, por declaração posterior, ao direito de invocar uma modificação 
indicada em declaração anterior. 

O Membro ou os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão, durante os 
períodos no decurso dos quais a Convenção ou os seus diversos anexos ou um de entre eles 
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podem ser denunciados em conformidade com as disposições do artigo 17, comunicar ao 
diretor-geral do Secretariado Internacional do Trabalho uma nova declaração modificando a 
qualquer outro respeito os termos de qualquer declaração anterior e dando a conhecer a situação 
no que diz respeito à aplicação desta Convenção. 

Artigo 17 

Qualquer Membro que tenha ratificado a presente Convenção pode denunciá-la ao fim de um 
período de dez anos após a data da entrada em vigor inicial da Convenção, por um ato 
comunicado ao diretor-geral do Secretariado Internacional do Trabalho e por ele registrado. A 
denúncia não produzirá efeito senão um ano após ter sido registrada. 

Qualquer Membro que tenha ratificado a Convenção que, no prazo de um ano após o fim do 
período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não fizer uso da faculdade de 
denúncia prevista pelo presente artigo ficará obrigado por um novo período de dez anos, e em 
seguida poderá denunciar a presente Convenção, no termo de cada período de dez anos, nas 
condições previstas no presente artigo. 

Enquanto a presente Convenção estiver sujeita à denúncia conforme as disposições dos 
parágrafos precedentes, qualquer Membro para o qual a Convenção estiver em vigor e que não 
a denunciar pode a todo o tempo comunicar ao diretor-geral uma declaração denunciando 
unicamente um dos anexos da dita Convenção. 

A denúncia da presente Convenção, dos seus diversos anexos ou de um de entre eles não 
prejudicará os direitos que concede ao migrante ou às pessoas de sua família, se este tiver 
imigrado durante a vigência da Convenção ou do anexo em relação ao território onde a questão 
da continuação da validade destes direitos for levantada. 

Artigo 18 

O diretor-geral do Secretariado Internacional do Trabalho notifica todos os Membros da 
Organização Internacional do Trabalho do registro de todas as ratificações, declarações e 
denúncias que lhe sejam comunicadas pelos Membros da Organização. 

No ato da notificação dos Membros da Organização do registro da segunda ratificação que lhe 
for comunicada, o diretor-geral chamará a atenção dos Membros da Organização sobre a data 
em que a presente Convenção entrará em vigor. 

Artigo 19 

O diretor-geral do Secretariado Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas, para fins de registro, em conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas, informações completas sobre todas as ratificações, todas as declarações e todos os atos 
de denúncia que tiver registrado em conformidade com os artigos precedentes. 

Artigo 20 
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Cada vez que o julgar necessário, o Conselho de Administração do Secretariado Internacional 
do Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente 
Convenção e examinará se há lugar a inscrever na ordem do dia da Conferência a questão da 
sua revisão total ou parcial. 

Artigo 21 

§1. No caso de a Conferência adotar uma nova convenção envolvendo revisão total ou parcial 
da presente Convenção, e a menos que a nova convenção não disponha de outra forma: 

a) A ratificação por um Membro da nova convenção envolvendo revisão acarretaria de pleno 
direito, não obstante o artigo 17, supra, denúncia imediata da presente Convenção, sob reserva 
de que a nova convenção envolvendo revisão entre em vigor; 

b) A partir da entrada em vigor da nova convenção envolvendo revisão, a presente Convenção 
cessaria de estar aberta à ratificação dos Membros. 

A presente Convenção continuaria em qualquer caso em vigor na sua forma e conteúdo para os 
Membros que a tivessem ratificado e que não ratificassem a convenção envolvendo revisão. 

Artigo 22 

A Conferência Internacional do Trabalho pode, em quaisquer sessões em que a questão esteja 
incluída na ordem do dia, adotar, por maioria de dois terços, um texto revisto de um ou vários 
dos anexos à presente Convenção. 

Qualquer Membro para o qual a presente Convenção esteja em vigor deverá, no prazo de um 
ano ou, em circunstâncias excepcionais, no prazo de dezoito meses, a contar do encerramento 
da sessão da Conferência, submeter o texto revisto à autoridade ou às autoridades dentro da 
competência das quais esteja a matéria, com o objetiva de o transformar em lei ou de tomar 
medidas de outra ordem. 

O texto revisto produzirá efeito, em relação a cada Membro para o qual a presente Convenção 
esteja em vigor, quando da comunicação por este Membro ao diretor-geral do Secretariado 
Internacional do Trabalho de uma declaração notificando a sua aceitação do texto revisto. 

A partir da data de adoção do texto revisto do anexo pela Conferência, somente o texto revisto 
ficará aberto à aceitação dos Membros. 

Artigo 23 

As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção fazem igualmente fé. 
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ANEXO C – Convenção nº 143 da OIT  

 

CONVENÇÃO 143  

  

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 

Convocada para Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado Internacional do 
Trabalho e realizada a 4 de Junho de 1975, na sua sexagésima sessão; 

Considerando que o preâmbulo da Constituição da Organização Internacional do Trabalho 
confere a esta a tarefa de defender os «interesses dos trabalhadores empregados no estrangeiro; 

Considerando que a Declaração de Filadélfia, para além de outros princípios em que assenta a 
Organização Internacional do Trabalho, reafirma que «o trabalho não é uma mercadoria» e que 
«a pobreza, onde quer que exista, constitui uma ameaça à prosperidade colectiva» e reconhece 
a obrigação solene da Organização de apoiar a realização de programas capazes de levar, 
nomeadamente, ao pleno emprego, especialmente graças a «meios adequados à facilitação das 
transferências de trabalhadores, incluindo as migrações de mão-de-obra [...]»; 

Considerando o Programa Mundial do Emprego da OIT, bem como a convenção e a 
recomendação sobre política do emprego, 1964, e reafirmando a necessidade de evitar o 
aumento excessivo e não controlado ou não assistido dos movimentos migratórios, em virtude 
das suas consequências negativas do ponto de vista social e humano; 

Considerando, por outro lado, que os Governos de inúmeros países, no sentido de vencer o 
subdesenvolvimento e o desemprego estrutural e crónico, insistem sempre mais na 
oportunidade de encorajar as transferências de capitais e de tecnologias do que nas migrações 
dos trabalhadores, em função das necessidades e solicitações desses países e no interesse 
recíproco dos países de origem e dos países de emprego; 

Considerando igualmente o direito de todo o indivíduo poder abandonar qualquer país, 
incluindo o seu, e de entrar no seu próprio país, direito esse consignado na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; 

Lembrando as disposições contidas na convenção e na recomendação sobre os trabalhadores 
migrantes (revistas), 1949; na recomendação sobre os trabalhadores migrantes (países 
insuficientemente desenvolvidos), 1955; na convenção e na recomendação sobre a política de 
emprego, 1964; na convenção e na recomendação sobre o serviço de emprego, 1948; na 
convenção sobre as agências de emprego remuneradas (revista), 1949, que abordam assuntos 
tais como a regulamentação do recrutamento, da introdução e da colocação dos trabalhadores 
migrantes, o fornecimento de informações exactas sobre as migrações, as condições mínimas 
de que deveriam desfrutar os migrantes durante a viagem e à chegada, a adopção de uma política 
activa de emprego, bem como a colaboração internacional nestes campos; 
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Considerando que a emigração de trabalhadores devida às condições do mercado de emprego 
deveria ser efectuada sob a responsabilidade dos organismos oficiais de emprego, segundo os 
acordos multilaterais e bilaterais pertinentes, nomeadamente os que permitem a livre circulação 
dos trabalhadores; 

Considerando que, em virtude da existência de tráficos ilícitos ou clandestinos de mão-de-obra, 
seria conveniente tomar novas medidas dirigidas, em especial, contra tais abusos; 

Lembrando que a convenção sobre os trabalhadores migrantes (revista), 1949, pede que todos 
os membros que a tenham ratificado apliquem aos emigrantes que se encontram legalmente nos 
limites do seu território um tratamento que não seja menos favorável do que o aplicado aos seus 
nacionais no que diz respeito a vários pontos nela enumerados, desde que esses pontos sejam 
regulamentados pela legislação ou dependam das autoridades administrativas; 

Lembrando que a definição do termo «discriminação» na convenção sobre a discriminação 
(emprego e profissão), 1958, não inclui obrigatoriamente as distinções baseadas na 
nacionalidade; 

Considerando que seria desejável adoptar novas normas, inclusive no campo da segurança 
social, para promover a igualdade de oportunidades e de tratamento dos trabalhadores migrantes 
e, no que diz respeito aos pontos regulamentados pela legislação ou que dependam das 
autoridades administrativas, garantir um tratamento que seja, pelo menos, igual ao dos 
nacionais; 

Observando que as iniciativas relacionadas com os diversos problemas que dizem respeito aos 
trabalhadores migrantes só poderão atingir plenamente os seus objectivos se existir uma 
cooperação íntima com as Nações Unidas e as instituições especializadas; 

Observando que, aquando da elaboração das presentes normas, foram tomados em consideração 
os trabalhos das Nações Unidas e das instituições especializadas e que, a fim de evitar trabalhos 
supérfluos e de assegurar uma coordenação apropriada, deverá ser efectivada uma cooperação 
contínua com vista a promover e assegurar a aplicação de tais normas; 

Tendo decidido adoptar diversas propostas relativas aos trabalhadores migrantes, questão que 
constitui o quinto ponto da ordem do dia desta sessão; 

Após ter decidido que estas propostas deveriam tomar a forma de uma convenção que 
completasse a convenção sobre os trabalhadores migrantes (revista), 1949, e a convenção sobre 
a discriminação (emprego e profissão), 1958, adopta hoje, dia 24 de Junho de 1975, a 
Convenção seguinte, denominada Convenção sobre os Trabalhadores Migrantes (disposições 
complementares), 1975. 

PARTE I 

Migrações em condições abusivas 

ARTIGO 1 
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Os membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor deverão comprometer-se a 
respeitar os direitos fundamentais do homem de todos os trabalhadores migrantes. 

ARTIGO 2 

1 - Os membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor deverão comprometer-se 
a determinar, sistematicamente, se existem migrantes ilegalmente empregados no seu território 
e se existem, do ou para o seu território, ou ainda em trânsito, migrações com fim de emprego 
nas quais os migrantes sejam submetidos, durante a sua deslocação, à sua chegada ou durante 
a sua estada e período de emprego, a condições contrárias aos instrumentos ou acordos 
internacionais aplicáveis, multilaterais ou bilaterais, ou ainda às legislações nacionais. 

2 - As organizações representativas dos empregadores e dos trabalhadores deverão ser 
plenamente consultadas e ter a possibilidade de fornecer as suas próprias informações sobre 
este assunto. 

ARTIGO 3 

Todo o Estado Membro deverá tomar as medidas necessárias e apropriadas, quer da sua própria 
competência, quer as que exijam a colaboração de outros Estados Membros: 

a) A fim de suprimir as migrações clandestinas e o emprego ilegal de migrantes; 

b) Contra os organizadores de movimentos ilícitos ou clandestinos de migrantes com fins de 
emprego, provenientes do seu território ou que a ele se destinam, assim como os que se 
efectuam em trânsito por esse mesmo território, bem como contra aqueles que empregam 
trabalhadores que tenham imigrado em condições ilegais, a fim de prevenir e eliminar os abusos 
citados no artigo 2 da presente Convenção. 

ARTIGO 4 

Os Estados Membros deverão, nomeadamente, adoptar, a nível nacional e internacional, todas 
as medidas necessárias para estabelecer contactos e trocas sistemáticas de informações com os 
outros Estados sobre este assunto, consultando igualmente as organizações representativas de 
empregadores e de trabalhadores. 

ARTIGO 5 

As medidas previstas nos artigos 3 e 4 deverão ter por objectivo processar os autores de tráfico 
de mão-de-obra, qualquer que seja o país a partir do qual estes exerçam as suas actividades. 

ARTIGO 6 

1 - No âmbito das várias legislações nacionais, deverão ser tomadas disposições para uma 
detecção eficaz de emprego ilegal de trabalhadores migrantes e para a definição e aplicação de 
sanções administrativas, civis e penais, incluindo penas de prisão, no que diz respeito a emprego 
ilegal de trabalhadores migrantes e à organização de migrações com fins de emprego que 
impliquem os abusos definidos no artigo 2 da presente Convenção e ainda a assistência prestada 
conscientemente a tais migrações, com ou sem fins lucrativos. 
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2 - O empregador processado em virtude da aplicação das disposições tomadas no presente 
artigo deverá ter o direito de fazer prova da sua boa fé. 

ARTIGO 7 

As organizações representativas de empregadores e de trabalhadores deverão ser consultadas 
no que diz respeito à legislação e às outras medidas previstas pela presente Convenção com 
vista a prevenir ou eliminar os abusos acima referidos e dever-lhes-á ser reconhecida a 
possibilidade de tomar iniciativas para esse efeito. 

ARTIGO 8 

1 - Desde que tenha residido legalmente no país com fim de emprego, o trabalhador migrante 
não poderá ser considerado em situação ilegal ou irregular pela simples perda do seu emprego, 
a qual, por si só, não deverá acarretar a revogação da sua autorização de residência ou, 
eventualmente, da sua autorização de trabalho. 

2 - Por conseguinte, deverá beneficiar de tratamento igual ao dos nacionais, especialmente no 
que diz respeito às garantias relativas à segurança de emprego, à reclassificação, aos trabalhos 
de recurso e à readaptação. 

ARTIGO 9 

1 - Sem prejuízo das medidas destinadas a controlar os movimentos migratórios com fins de 
emprego garantindo que os trabalhadores migrantes entram no território nacional e aí são 
empregados em conformidade com a legislação aplicável, o trabalhador migrante, nos casos em 
que a legislação não tenha sido respeitada e nos quais a sua situação não possa ser regularizada, 
deverá beneficiar pessoalmente, assim como a sua família, de tratamento igual no que diz 
respeito aos direitos decorrentes de empregos anteriores em relação à remuneração, à segurança 
social e a outras vantagens. 

2 - Em caso de contestação dos direitos previstos no parágrafo anterior, o trabalhador deverá 
ter a possibilidade de fazer valer os seus direitos perante um organismo competente, quer 
pessoalmente, quer através dos seus representantes. 

3 - Em caso de expulsão do trabalhador ou da sua família, estes não deverão custeá-la. 

4 - Nenhuma disposição da presente Convenção impedirá os Estados Membros de conceder às 
pessoas que residem ou trabalham ilegalmente no país o direito de nele permanecerem e serem 
legalmente empregadas. 

PARTE II 

Igualdade de oportunidades e de tratamento 

ARTIGO 10 

Os Membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor comprometem-se a formular 
e a aplicar uma política nacional que se proponha promover e garantir, por métodos adaptados 
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às circunstâncias e aos costumes nacionais, a igualdade de oportunidades e de tratamento em 
matéria de emprego e de profissão, de segurança social, de direitos sindicais e culturais e de 
liberdades individuais e colectivas para aqueles que se encontram legalmente nos seus 
territórios na qualidade de emigrantes ou de familiares destes. 

ARTIGO 11 

1 - Para fins de aplicação do disposto nesta parte II da Convenção, o termo «trabalhador 
migrante» designa uma pessoa que emigra ou emigrou de um país para outro com o fim de 
ocupar um emprego não por conta própria; compreende todo e qualquer indivíduo regularmente 
admitido como trabalhador migrante. 

 2 - A presente parte II não se aplicará: 

a) Aos trabalhadores fronteiriços; 

b) Aos artistas e aos indivíduos que exerçam uma profissão liberal que tenham entrado no país 
por período curto; 

 c) Aos trabalhadores do mar; 

 d) Aos indivíduos vindos especialmente com fins de formação ou de educação; 

 e) Aos indivíduos empregados por organizações ou empresas que laborem no território de um 
país e que tenham sido admitidos temporariamente nesse país, a pedido do seu empregador, a 
fim de cumprir funções ou executar tarefas específicas durante um período limitado e 
determinado e que devem abandonar o país logo que sejam dadas por terminadas tais funções 
ou tarefas. 

 ARTIGO 12 

 Todo o Estado Membro, através de métodos adaptados às circunstâncias e aos costumes 
nacionais: 

 a) Deverá esforçar-se por obter a colaboração das organizações de empregadores e de 
trabalhadores, assim como de outros organismos adequados, a fim de impulsionar a aceitação 
e a aplicação da política prevista no artigo 10 da presente Convenção: 

 b) Deverá promulgar as leis e encorajar programas de educação capazes de assegurar a 
aceitação e a aplicação mencionadas; 

c) Deverá tomar medidas, encorajar programas de educação e desenvolver outras actividades 
com o objectivo de proporcionar aos trabalhadores migrantes o conhecimento mais completo 
possível da política adoptada, dos seus direitos e obrigações, assim como das iniciativas que se 
destinam a prestar-lhes uma assistência efectiva com vista a assegurar a sua protecção e a 
permitir o exercício dos seus direitos; 

 d) Deverá revogar todas as disposições legislativas e modificar todas as disposições ou práticas 
administrativas incompatíveis com a política enunciada; 
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 e) Consultando as organizações representativas de empregadores e de trabalhadores, deverá 
elaborar e aplicar uma política social conforme às condições e costumes nacionais a fim de que 
os trabalhadores migrantes e suas famílias possam beneficiar das mesmas vantagens que os 
nacionais, tendo em conta as necessidades especiais que possam ter até que a sua adaptação à 
sociedade do país de emprego seja uma realidade, sem, no entanto, lesar o princípio da 
igualdade de oportunidades e de tratamento; 

f) Deverá tomar todas as medidas ao seu alcance no sentido de ajudar e encorajar os esforços 
dos trabalhadores migrantes e suas famílias tendentes a preservar as suas identidades nacionais 
e étnicas, assim como os laços culturais com os países de origem e, inclusivamente, dar às 
crianças a possibilidade de beneficiar de um ensino da sua língua materna; 

 g) Deverá garantir a igualdade de tratamento em matéria de condições de trabalho entre todos 
os trabalhadores migrantes que exerçam a mesma actividade, sejam quais forem as condições 
específicas dos respectivos empregos. 

 ARTIGO 13 

 1 - Todo o Estado Membro poderá tomar as medidas necessárias, dentro da sua competência, 
e colaborar com outros Estados Membros no sentido de facilitar o reagrupamento familiar de 
todos os trabalhadores migrantes que residam legalmente no seu território. 

 2 - O disposto no presente artigo refere-se ao cônjuge do trabalhador migrante, assim como, 
quando a seu cargo, seus filhos, seu pai e sua mãe. 

ARTIGO 14 

Todo o Estado Membro: 

 a) Poderá subordinar a livre escolha de emprego, assegurando, no entanto, o direito à 
mobilidade geográfica, à condição de que o trabalhador migrante tenha residido legalmente no 
país, com fins de emprego, durante um período prescrito que não deverá ultrapassar dois anos 
ou, caso a legislação exija um contrato de duração determinada inferior a dois anos, que o 
primeiro contrato de trabalho tenha caducado; 

 b) Após consulta oportuna às organizações representativas de empregadores e de trabalhadores, 
poderá regulamentar as condições de reconhecimento das qualificações profissionais, incluindo 
certificados e diplomas obtidos no estrangeiro; 

 c) Poderá restringir o acesso a certas categorias limitadas de emprego e de funções quando tal 
for necessário ao interesse do Estado. 

 PARTE III 

 Disposições finais 

 ARTIGO 15 
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 A presente Convenção não impedirá os Estados Membros de firmar acordos multilaterais ou 
bilaterais que visem solucionar os problemas resultantes da sua aplicação. 

 ARTIGO 16 

 1 - Todo o Estado Membro que ratifique a presente Convenção poderá excluir da sua aplicação 
a parte I ou a parte II da Convenção por meio de uma declaração anexa à sua ratificação. 

 2 - Todo o Estado Membro que tenha feito tal declaração poderá, em qualquer altura, anulá-la 
por meio de declaração ulterior. 

 3 - Todo o Estado Membro para o qual vigore uma declaração nos termos do parágrafo 1 do 
presente artigo deverá indicar, nos seus relatórios sobre a aplicação da presente Convenção, o 
estado da sua legislação e da sua prática face às disposições da parte excluída da sua aceitação, 
precisando em que medida deu seguimento ou se propõe dá-lo a essas disposições, assim como 
as razões pelas quais ainda as não incluiu na sua aceitação da Convenção. 

 ARTIGO 18 

 1 - A presente Convenção vinculará unicamente os Estados Membros da Organização 
Internacional do Trabalho cuja ratificação tenha sido registada pelo director-geral. 

 2 - A presente Convenção entrará em vigor doze meses após o registo das ratificações de dois 
Estados Membros pelo director-geral. 

3 - Seguidamente, esta Convenção entrará em vigor para cada Estado Membro doze meses após 
a data em que a sua ratificação tiver sido registada. 

 ARTIGO 19 

 1 - Todo o Estado Membro que tenha ratificado a presente Convenção poderá denunciá-la, 
após um período de dez anos a partir da data de entrada em vigor inicial da Convenção, por 
meio de uma comunicação ao director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho e por 
ele registada. 

 2 - Todo o Estado Membro que tenha ratificado a presente Convenção e que, no prazo de um 
ano após o termo do período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não tenha 
utilizado a faculdade de denúncia prevista no presente artigo ficará vinculado por novo período 
de dez anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção no termo de cada 
período de dez anos, nas condições previstas no presente artigo. 

 ARTIGO 20 

 1 - O director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho notificará todos os Estados 
Membros da Organização Internacional do Trabalho do registo de todas as notificações e 
denúncias que lhe sejam comunicadas pelos Estados Membros da Organização. 
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 2 - Ao notificar os Estados Membros da Organização do registo da segunda ratificação que lhe 
seja comunicada, o director-geral chamará a atenção dos Estados Membros da Organização 
para a data de entrada em vigor da presente Convenção. 

ARTIGO 21 

O director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas, a fim de que sejam registadas, de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas, informações completas sobre todas as ratificações e denúncias que registar segundo o 
disposto nos artigos precedentes. 

 ARTIGO 22 

 Sempre que o julgue necessário, o Conselho de Administração do Secretariado Internacional 
do Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente 
Convenção e avaliará da oportunidade de inscrever na ordem do dia da Conferência a questão 
da sua revisão total ou parcial. 

 ARTIGO 23 

 1 - No caso de a Conferência adoptar nova convenção que implique revisão total ou parcial da 
presente Convenção, e salvo disposição em contrário da nova convenção: 

 a) A ratificação da nova convenção de revisão por um dos Estados Membros implicará ipso 
jure, e não obstante o disposto no artigo 19 supra, denúncia imediata da presente Convenção, 
sob reserva de que a nova convenção de revisão tenha entrado em vigor; 

 b) A partir da data de entrada em vigor da nova convenção de revisão, a presente Convenção 
deixaria de estar aberta à ratificação dos Estados Membros. 

 2 - A presente Convenção continuaria todavia em vigor na sua forma e conteúdo para os 
Estados Membros que a tivessem ratificado e que não ratificassem a convenção de revisão. 

 ARTIGO 24 

 Fazem igualmente fé as versões francesa e inglesa da presente Convenção. 

O Presidente da Assembleia da República, Vasco da Gama Fernandes. 


