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RESUMO: A presente tese científica revela-se na primazia de expor as 
considerações e perspectivas da ordem internacional migratória, fundada na 
aplicação da Nova Lei de Migração a luz dos dispositivos internacionais de cunho 
humanitário. Trata-se de estudo aplicado e comparado no que tange a 
concretização e a efetividade dos direitos e das garantias individuais e coletivas 
sob o prisma da redação da Lei n. 13.445 de 2017, que revogou o Estatuto do 
Estrangeiro, excluindo os paradigmas oriundos do período militar, não 
condizentes com os direitos fundamentais efetivados pelos tratados 
internacionais e pela Constituição Federal de 1988. Com efeito, a 
instrumentalidade da Nova Lei de Migração no que tange os movimentos 
políticos direcionada a dar dignidade aos migrantes a luz das garantias 
individuais constitucionais, é abordada para minimizar uma problemática 
histórica: A falta de acolhimento pela falácia de segurança nacional. As 
alterações legislativas estudadas nessa Lei, revelam um caráter mais justo e 
humanitário para com os migrantes, nos moldes de uma mentalidade mais digna 
e principiológica. A atuação do presente trabalho neste contexto, se respalda na 
movimentação política nacional e internacional que incorporou a nova lei de 
migração no Brasil, evidenciando seus impactos humanitários. O presente 
trabalho foi desenvolvido por uma metodologia dedutivo-analítica sendo que a 
exposição científica em tela, será explanada em uma conjuntura fundada na 
primazia humana, digna e democrática. Os princípios efetivados na nova lei, 
permitem a adoção de garantias ao imigrante de viver na condição de igualdade 
com os nacionais, bem como, a inviolabilidade de direitos fundamentais e acesso 
aos serviços públicos, registro da documentação que permite ingresso no 
mercado de trabalho e direito à previdência privada, resguardando e fomentando 
polícias de inclusão, no intuito de dignificar a pessoa humana na condição de 
imigrante. Ao explanar cada uma das tratativas, propõe-se instruir e 
conscientizar a sociedade acerca da solidariedade e humanização a que faz jus 
qualquer migrante. 
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