
E-mail para contato: aunerix@yahoo.com.br IES: UENF/UNIFLU/CNPq

Autor(es): Evandro Monteiro de Barros Junior; Luiz Felipe Capaverde; Auner Pereira Carneiro

Palavra(s) Chave(s): Lei da Migração-13.445/17; Ordenamento Jurídico Pátrio; Espírito da norma; Ministro da Justiça e Segurança 
Pública; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Título: AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O projeto visa analisar  as repercussões Lei da Migração. Em novembro de 2017, entrou em vigor a lei 13.445/17, também conhecida como Lei da 
Migração. Essa nova lei substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro e trouxe mudanças ao Ordenamento Jurídico Pátrio que se revelaram 
importantes. A primeira mudança, refere-se ao próprio espírito da norma, que é claramente humanitário e acolhedor, uma vez que não trata o 
estrangeiro de forma persecutória ou a hostil. Um bom exemplo disso é que a Lei da Migração veda a repatriação de estrangeiros que ingressam 
no Brasil na situação de refugiados. A segunda.mudança importante diz respeito aos casos de deportação e expulsão. Antes da entrada em vigor 
da referida lei* era possível a realização da prisão do estrangeiro em vias de ser deportado ou expulso, mas com a nova lei essas prisões não 
existem mais, pois é assegurado que nesses casos, os estrangeiros aguardarão o processo em liberdade. Ainda a respeito da antiga possibilidade 
de prisão, cabe ressaltar que ela podia ser decretada pelo Presidente da República, por qualquer ato atentatório ao interesse nacional. Agora a 
expulsão possui rol taxativo, somente podendo o estrangeiro ser expulso, se for condenado a pena privativa de liberdade. Outra novidade é que 
com a Lei da Migração o processo de naturalização se tornou 100% administrativo, devendo o requerimento ser feito perante a Polícia Federal, 
cabendo à decisão ao Ministro da Justiça e Segurança Pública. O momento da aquisição da naturalização será um ato publicado no Diário Oficial 
da União assinado por essa autoridade.O artigo 65 da referida lei estabelece os requisitos para a naturalização, que são: ter capacidade civil; 
residir no Brasil por pelo menos quatro anos; se comunicar na língua portuguesa e não ter condenação penal, salvo hipóteses de reabilitação nos 
termos do Código Penal Brasileiro Decreto Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940.Insta salientar que, mesmo que sejam preenchidos esses 
requisitos, o estrangeiro não terá direito subjetivo à naturalização, podendo a República Federativa do Brasil em ato de soberania denegar o 
pedido. Mais uma mudança benéfica aos estrangeiros que pretendem adquirir a naturalização brasileira é que boa saúde e condição financeira 
não são mais condições para a naturalização. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 12, II, “a”, confere 
tratamento especial aos grupos de estrangeiros oriundos dos países de língua portuguesa, tratamento este que exige somente dois requisitos: 
residência no Brasil por um ano e idoneidade moral. Essas são as principais e mais recentes mudanças sobre o tema no direito brasileiro.
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