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RESUMO: O presente trabalho tem o propósito de analisar os aspectos jurídicos 
do trabalhador migrante no Brasil, tendo como escopo a lei 13.445/17, chamada 
Lei de Migração. Para tanto, busca examinar o amparo dado pelo legislador ao 
migrante que chega ao país na perspectiva dos direitos fundamentais na seara 
trabalhista e verificar se o Brasil segue as diretrizes dadas pela Organização 
Internacional do Trabalho em relação à temática. Dessa forma, analisaremos os 
aspectos jurídicos em que se insere o trabalhador migrante no Brasil, procurando 
compreender a efetividade da mudança normativa, ao passo das orientações 
internacionais dadas pela Organização Internacional do Trabalho. Tal 
perspectiva indica fortemente a urgência no tratamento de uma questão 
emergente que demanda análise, entendimento e acompanhamento para 
reformulação e ampliação das políticas e ações frente à nova situação, para 
alterar seus pressupostos no intuito de ampliar seu escopo para dar conta dos 
direitos humanos dos migrantes e suas famílias em respeito aos paradigmas 
internacionais de direitos humanos. Nesse sentido, o grande desafio a ser 
enfrentado por meio da legislação nacional incide em transformar os 
compromissos assumidos internacionalmente em programas e práticas sociais 
condizentes com esta articulação proposta. O presente estudo será realizado por 
método de pesquisa exploratória, mediante o levantamento bibliográfico acerca 
do tema, sendo mapeadas as principais questões teóricas atinentes à temática. 
Como resultado cabe destacar que o novo arcabouço legal representa um 
grande avanço no trato da questão migratória no Brasil e abre a perspectiva de 
esperança para os coletivos migrantes que já se encontram por aqui, para 
aqueles que estão por vir e para os brasileiros que emigraram para o exterior. O 
maior avanço de todos, sem dúvida, foi acabar com o anacronismo do Estatuto 
dos Estrangeiros, aparato jurídico inspirado num regime de exceção, cuja base 
se assentava na doutrina da segurança nacional e que vigorava mesmo depois 
da aprovação da Constituição Democrática de 1988. 
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