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Resumo 

Este estudo visa compreender a chegada do migrante no Brasil sob a perspectiva enquanto 

trabalhador, além das condições ofertadas pelo Estado a estes indivíduos. Fixado esse 

entendimento, passar-se-á então a buscar entender como o migrante indocumentado é visto 

perante o Estado brasileiro. Serão analisadas a legislação interna que verse sobre o tema, bem 

como normas internacionais. A análise permitirá identificar a posição do migrante em relação 

ao mercado de trabalho no país de modo que ofereça condições para concluir se a proteção 

conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro a esses indivíduos é condizente com a legislação 

atual. Dessa forma, seria possível verificar se o acesso e a proteção jurídica do trabalhador 

migrante indocumentado no Brasil está condizente com as normas internacionais de proteção 

aos direitos humanos e coerente com a legislação pátria. Por fim, quanto à metodologia, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, tendo sido adotado o método de coleta de 

dados qualitativo e o método de pesquisa dedutivo. Em sede de conclusão, é possível observar 

que a jurisprudência pertinente, como ilustrada em linhas mais bem definidas no decorrer do 

trabalho, tem se posicionado a respeito do tema em comento. 

Palavras-chave: Migrantes. Ilegalidade. Direitos Humanos Internacionais. Vulnerabilidade.  

Justiça trabalhista brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO

Ao longo do século XIX, a configuração da economia mundial conferiu ao Brasil o 

papel de produtor e exportador de muitos produtos primários, o que resultou na expansão das 

lavouras e como consequência, no aumento da demanda por mão de obra: inicialmente 

escravos, depois imigrantes. A importação de escravos se intensificou no decorrer dos anos 

1800; após este período os imigrantes europeus vieram em quantidades expressivas. 

Compulsórios ou espontâneos, o deslocamento destas populações correspondera à demanda 

interna por mão de obra e inseriram o país na ordem econômica mundial industrializada. 

Após o processo de abolição da escravatura no Brasil no ano de 1888, os grandes 

latifundiários, que não pretendiam empregar e pagar salário aos ex-escravos, além de custear 

muitas vezes a viagem de imigrantes, obtiveram ajuda do governo brasileiro, que através de 

propagandas e campanhas incentivou a vinda da mão de obra europeia para o país. A situação 

social e econômica em que se encontravam grande parte dos países europeus devido as grandes 

guerras mundiais colaborou no sentido de tornar ainda mais intenso o fluxo migratório. 

Desta maneira, a população brasileira, já composta de índios nativos e portugueses 

exploradores, somaram-se aos escravos e aos imigrantes, compondo a mão de obra necessária, 

para a manutenção e crescimento do país no cenário econômico internacional como exportador 

de produtos agrícolas. 

Neste ínterim, é válido destacar que o histórico das relações de trabalho no Brasil 

iniciou-se desde a época do descobrimento deste país, por meio de troca de mercadorias sem 

valor por parte dos portugueses, pela força do trabalho indígena, no cultivo de cana entre outras 

atividades. Os portugueses organizavam expedições de apresamento dos índios, com a 

finalidade expressa e autorizada pela coroa Portuguesa para escravidão e tráfico dos indígenas. 

O trabalho forçado existiu até os portugueses considerarem a força de trabalho indígena 

insuficiente e não especializada para o mercantilismo, a partir de então, o tráfico de escravos 

africanos tomou lugar do indígena e foram igualmente explorados, submetidos a jornadas de 

trabalhos extensas e maus tratos constantes.  

Com a evolução dos movimentos abolicionistas, o regime de trabalho dos imigrantes 

recém-chegados passou a ser considerado semi-servil, com inúmeras semelhanças ao sistema 

escravocrata anterior. Conforme discorre SOUSA (2018), os fazendeiros, necessitados de mão 

de obra, financiavam a vinda de imigrantes europeus, e estes reembolsariam o custeio dos 
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fazendeiros com o trabalho, até que a dívida fosse totalmente adimplida. Nesse contexto, tem-

se que a utilização de mão de obra estrangeira presente no Brasil, contribuiu inclusive para o 

desenvolvimento da situação econômica.  

Inserido na seara de novas migrações internacionais, o Brasil, nas duas últimas 

décadas, conforme o censo do IBGE de 2010 (UNCTAD, 2014), apresenta um crescimento 

explosivo no número de imigrantes, entre eles, ilegais, irregulares e refugiados. Os movimentos 

migratórios da atualidade resultam de uma série de fatores sociais do crescimento econômico 

globalizado, da concentração de renda e a relação do modelo de produção e como se produz na 

atualidade, das barreiras protecionistas que enfrentam os países emergentes, das guerras, 

terrorismo, catástrofes naturais, e em especial a fluidez produzida pelo capital que diversifica a 

mobilidade das pessoas.  

Grande parte dos movimentos migratórios no Brasil tem origem na própria América 

Latina, em razão da semelhança cultural, raízes históricas comuns e pelo status do país, como 

um território vasto, com possibilidades de trabalho e emprego, o que poderia garantir uma vida 

mais digna. Resultado disto é o grande número de imigrantes que ingressam diariamente pelas 

cidades limítrofes do Brasil, especialmente do Norte do país. Muitos ingressam no território 

sem visto definitivo, ou especial para trabalho. Ingressam com pedido de refúgio, por exemplo, 

e diante esta solicitação adquire por um período de até um ano alguns direitos, entre eles o de 

trabalhar legalmente no território estrangeiro. Findo este prazo, resta ao imigrante tentar 

regularizar sua situação ou permanecer ilegalmente no território brasileiro. Aqueles que optam 

permanecer em situação ilegal no território, por falta de expectativa no país de origem para 

poder se manter, se submetem frequentemente a situações precárias de trabalho. 

Na atualidade, ainda existe, embora de forma velada, a exploração da força de trabalho 

humano, devido capital especulativo. Revestido de novas características, a exploração da mão 

de obra estrangeira, em pleno século XXI, assemelha-se bastante aquela praticada nas primeiras 

relações de trabalho no Brasil. Os imigrantes que permanecem no território de maneira irregular 

acabam sendo vítimas desta exploração. Na maioria das vezes, a baixa especialização da mão 

de obra, a necessidade de permanência e de subsistência, é a razão pela qual estes imigrantes se 

tornam coniventes com trabalhos, algumas vezes, em condições análogas à escravidão, em que 

os trabalhos são forçados ou submetidos a jornadas exaustivas, além de sujeitar-se a condições 

degradantes de trabalho para permanecer no território estrangeiro e não retornar ao país 

nacional.  

Diante do constante crescimento imigratório e do crescimento de imigrantes sem 
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autorização para ingressar ou laborar no território nacional, e sem poder ignorar esta realidade, 

a Justiça Trabalhista Brasileira enfrenta atualmente inúmeros desafios ao confrontar o 

ordenamento jurídico brasileiro com os acordos em que o Brasil é signatário a fim de assegurar 

ao migrante indocumentado a garantia e percepção dos seus direitos. 

A Justiça Trabalhista Brasileira, até que torne reconhecida judicialmente a relação de 

pacto laboral existente entre os imigrantes ilegais e empregadores, é desafiada a vencer a 

nulidade do contrato eivado de vícios, reconhecer o labor humano já despendido e afirmar que, 

independentemente da condição jurídica do trabalhador, deve obter além do acesso à justiça, 

prestada de forma adequada e tempestiva, o reconhecimento dos direitos adquiridos, baseados 

na proteção a dignidade da pessoa humana em consonância com as Leis Trabalhista, 

Convenções e Tratados Internacionais. 

A problematização do trabalho consiste em analisar a postura da Justiça Trabalhista 

Brasileira diante as demandas de iniciativa dos imigrantes indocumentados que buscam 

reconhecer seus direitos frente a empregadores que não atuam de maneira legal. Isto, 

considerando os princípios fundamentais, tratados internacionais e outros direitos construídos 

que visam combater a forma desumana de trabalho. Desse modo, o objetivo primordial é 

analisar a atuação da Justiça Trabalhista, diante a legislação, a fim de garantir os direitos 

trabalhistas dos imigrantes vítimas de exploração nas relações de trabalho.  

O direito do trabalho constitui hoje uma das dimensões dos direitos humanos, sendo 

em determinado momento um direito em si e em outro momento um dos principais fatores 

responsáveis pela efetivação das demais garantias. Além disto, figura como um dos pilares 

fundamentais no processo de integração do migrante, por essa razão existe a necessidade de 

uma aplicação eficaz e respeitosa em relação aos tratados interamericanos dos quais o país faz 

parte, buscando garantir ao migrante que chega ao país na condição de vulnerabilidade.  

A legislação infraconstitucional brasileira deriva de compromissos firmados pelo 

Estado com o direito internacional e exigência do cumprimento por parte dos países signatários 

de tratados que objetivam o tratamento humanitário a todos os indivíduos. A instituição da nova 

de Lei de Migração, n. 13.445/2017, de caráter protetivo, é resultado destes compromissos e, à 

medida que for concretizada, garantirá aos imigrantes indocumentados que buscam a Justiça 

Trabalhista Brasileira, uma humanização no acolhimento, e maior facilidade de ter reconhecido 

os seus direitos.  

Desta forma, este trabalho está dividido em três partes: em um primeiro momento será 

abordado o movimento migratório e condição de imigrante no Brasil. Em seguida, será 

apresentada a legislação pátria e tratados acerca das relações de trabalho dos imigrantes e, por 
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fim, será realizada uma análise dos desafios enfrentados pela Justiça Laboral ao se deparar com 

demandas em que na relação de trabalho figure um imigrante sem autorização para o trabalho. 

Pretende-se assim, por meio de um método de pesquisa dedutivo, exploratório, 

documental e bibliográfico, avaliar a atuação da Justiça Trabalhista Brasileira nas demandas 

propostas por imigrantes ilegais diante da dificuldade de reconhecimento e aplicação da 

legislação pátria em concordância com os tratados e acordos internacionais.  

O tratamento ofertado por meio das políticas públicas, ainda são ações isoladas e 

pontuais. O acesso à informação, a dificuldade com o idioma e especialmente a com a obtenção 

de documentação legal por parte do migrante irregular são alguns dos desafios enfrentados para 

a regularização migratória que acaba por expor os migrantes indocumentados a situações 

abusivas. Alguns casos de abusos frequentemente relatados contra os estrangeiros demonstram 

a vulnerabilidade imposta pela falta de regularização documental, sendo esta razão a principal 

causadora destes e de outros transtornos nos reflete sobre a condição de imigrantes no Brasil. 

 

2. A CONDIÇÃO DE IMIGRANTES NO BRASIL 

 

Por possuir características de um país acolhedor, o fluxo migratório de pessoas que 

deixam os seus países, especialmente na América Latina, e buscam no Brasil melhores 

condições de vida e oportunidades de trabalho têm crescido significativamente. Para um país 

que atravessa uma crise econômica, social e política, receber estas pessoas não é uma tarefa 

fácil. O fenômeno migratório global requer muito mais esforço do governo brasileiro, pois é 

necessário que a estrutura fornecida esteja apta para enfrentar diversas situações desafiadoras 

com a chegada dos imigrantes.  

Os indivíduos que buscam o Brasil como destino, para se tornarem imigrantes legais, 

devem buscar a regularização de estrangeiros no Brasil, por meio de autorização de 

permanência. Esta autorização conta com um requerimento próprio, e além deste documento 

deve ser acrescido os documentos pessoais que possam comprovar a veracidade da situação do 

indivíduo, um documento que comprove a situação de antecedência criminal, além do 

pagamento de uma taxa. É importante destacar a importância da comprovação do meio 

financeiro que o imigrante se manterá no país. A Polícia Federal, o Ministério das Relações 

Exteriores e o Ministério da Justiça são os responsáveis por este processo. O vínculo com o 

país, deve existir por meio de alguma razão, como estudo, trabalho, ou ainda casamento com 

um nacional (TEAM, 2017). No caso de não haver nenhum destes vínculos com o país, não terá 
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o estrangeiro acesso ao documento que legalize o estado de imigrante, e este permanecerá a 

margem da sociedade como imigrante indocumentado ou ilegal.  

Apesar de demandar maiores esforços, algumas medidas adotadas pelo governo, tanto 

na esfera federal, estadual ou municipal podem ser destacadas. A descentralização do serviço 

de emissão de carteiras de trabalho para imigrantes foi autorizada pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), concedendo aos órgãos municipais a emissão destes documentos através da 

Portaria nº 699, publicada no dia 29 de maio de 2015. Ao facilitar o acesso a este documento 

os estrangeiros ficam menos expostos a alguns riscos, como da exploração da mão-de-obra, em 

razão do menor tempo de espera pela carteira.  

A cidade de  São Paulo, por ser o principal destino migratório dos estrangeiros que 

chegam ao país, contou com ações governamentais para atender à crescente demanda e acolher 

os estrangeiros que lá se instalavam. A criação do Centro de Referência e Atendimento para 

Imigrantes (CRAI) oferece serviços que visam à integração destes indivíduos na sociedade, 

disponibilizando importantes serviços na área jurídica, psicológica, e cursos de qualificação 

profissional. A Lei Municipal nº 16.478, publicada no dia 09 de julho de 2016, dispõe sobre a 

política municipal para a população imigrante, institucionalizando um conjunto de políticas 

públicas e ainda a criação de um Conselho Municipal de Migrantes, responsável por difundir 

as diretrizes e objetivos trazidos pela Lei.   

As políticas públicas criadas para satisfazer as necessidades geradas pelos migrantes, 

no entanto, nem sempre são eficazes e não garantem um tratamento adequado para proteger os 

indivíduos da situação de vulnerabilidade em que se encontram, são ações isoladas e pontuais. 

A matéria intitulada “Idioma ainda é principal dificuldade de imigrantes no Brasil” da Revista 

Exame (2017), o acesso à informação, a dificuldade com o idioma e especialmente a dificuldade 

com a obtenção de documentação legal por parte do migrante irregular são alguns dos desafios 

enfrentados para a regularização migratória que acaba por expor os migrantes indocumentados 

a situações abusivas. Alguns casos de abusos frequentemente relatados contra os estrangeiros 

demonstram a vulnerabilidade imposta pela falta de regularização documental, sendo esta razão 

a principal causadora destes e outros transtornos.  

Os problemas enfrentados pelos migrantes refletem a falta de estrutura e do despreparo 

das autoridades locais para enfrentar a situação. A falta de informações em idiomas que possam 

facilitar a compreensão, a comunicação pouco efetiva das mesmas e o número insuficiente de 

cartilhas instrucionais ou meios inadequados para realizar essas divulgações são exemplos de 

deficiências referentes ao processo de acolhimentos dos imigrantes que aqui chegam, como 

afirmou Liliana Lyra Jubilu em entrevista (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015).  
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Ao se referir aos que estão em situação irregular as dificuldades são potencializadas, 

podendo inclusive ser transformadas em impossibilidades. É o que acontece com o 

oferecimento do serviço de saúde, que, segundo a Constituição Federal de 1988, é direito de 

todos e deve ser ofertado pelo Estado. No entanto, para que se tenha acesso a ele, utiliza-se o 

cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), o que muitas vezes é um empecilho para aqueles que 

não possuem a documentação que é exigida para se obter o registro.  

 Os migrantes são expostos a diversas situações constrangedoras e degradantes em 

razão dos fatores mencionados acima capazes de gerar ou potencializar a vulnerabilidade desses 

indivíduos. Isso acaba refletindo dentro da sociedade brasileira de forma negativa. Preconceito 

e discriminação podem ser outros elementos que dificultam ainda mais a vida dessas pessoas. 

Contudo, embora a falta de proteção por parte do Estado em relação a essa minoria possa 

ratificar esse comportamento, é preciso analisá-lo sobre outro prisma, enxergando na sociedade 

como o sujeito principal dessas condutas. Dessa forma, a interação social com o imigrante, 

especialmente aquele em situação irregular, pode configurar um importante componente na 

composição dessa conjuntura. 

O Instituto de Pesquisa Londrino, Ipsos MORI (BBC BRASIL, 2011), classificou o 

Brasil como um país que vê a migração internacional de estrangeiros como algo benéfico para 

o Estado. Metade dos entrevistados acreditava na contribuição dos imigrantes para economia 

local. É importante ressaltar que no período em que a pesquisa foi realizada o Brasil contava 

com um baixo números de estrangeiros em relação a hoje, atualmente se estima que o número 

de imigrantes que vivem no Brasil já quase alcança dois milhões. Esse número, entretanto, não 

reflete por completo a realidade ao considerar os que estão em condição irregular, já que estes 

não são corretamente contabilizados.  

Conforme entende Charleaux (2017), apesar do crescimento exponencial da 

quantidade de estrangeiros que chegaram ao Brasil nos últimos dez anos, se comparado a outros 

países, a porcentagem de estrangeiros em relação aos nacionais ainda é baixa e não chega a um 

1% (um por cento).  

Todavia, outros fatores despontam como elementos capazes de tornar ainda mais 

complexo esse contexto discriminatório. A pouca expressividade dos números contrasta com 

as ocorrências de discriminação sofrida por essa pequena parte da população, condutas 

discriminatórias por parte de brasileiros são frequentes nos veículos comunicativos. Em 

entrevista à BBC Brasil, Gustavo Barreto1 chamou atenção para a seletividade da hostilidade 

                                                           
1 Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ com a tese “Dois Séculos de Imigração no Brasil: A Construção 

da Identidade e do Papel dos Estrangeiros pela Imprensa entre 1808 e 2015”. 
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brasileira em relação aos migrantes. De acordo com o autor, existe uma diferença no tratamento 

empregado aos europeus e africanos, taxados como “bons”. Enquanto isso, os ditos refugiados 

e os que estão na condição de migrantes conotam ideia negativa e de incerteza. Essa separação, 

conforme aduz Catarina Koltar (1999), advém de uma diferença pontual existente entre a 

admiração causada pelo estrangeiro em determinados contextos e a xenofobia. Na primeira há 

uma predileção em relação ao novo, ao estranho, enquanto na segunda prepondera o 

preconceito, o racismo, gerando desconfianças e desconforto. 

Como uma demonstração do que Bauman (2009) chamou de “mixofobia”, a Marcha 

Anti-imigração ocorrida na Avenida Paulista, em São Paulo, demonstrou um medo de se 

relacionar com o estranho e diferente, além de indignação com a presença de migrantes. Esse 

conjunto de situações relacionadas à discriminação que envolve os migrantes internacionais é 

a materialização de um sentimento de xenofobia que se alastrou pelo mundo em decorrência da 

derrubada das fronteiras físicas impostas pela globalização econômica.  

Da mesma forma como ocorre em vários setores da sociedade, a estigmatização do 

migrante também ocorre dentro do mercado de trabalho, especialmente para aqueles que se 

encontram em situação de maior vulnerabilidade pela condição irregular. Saladini (2011) 

afirma que as condições impostas pelas circunstâncias vividas, muitas vezes determinam o tipo 

de atividade que ela irá desempenhar ao chegar ao país. A situação dos migrantes 

indocumentados merece destaque uma vez que se encontram mais vulneráveis e, neste contexto, 

se submetem muitas vezes a trabalhos degradantes, não sendo incomum encontra-los em 

situações que envolva o trabalho escravo. De maneira geral, os migrantes estão associados a 

trabalhos que necessitam de menos mão de obra qualificada, uma vez que a maior parte da 

absorção da força de trabalho estrangeira esta associada a esses tipos de profissões, o que acaba 

criando um rótulo a mais para esses indivíduos.  

Todas as violações acima descritas vão de encontro às normas de direito internacional 

dos direitos humanos, que têm por fim proteger a vida, saúde e a dignidade das pessoas, a 

relevância dessas transgressões pode implicar em serias consequências para o Brasil. O governo 

brasileiro possui uma árdua tarefa a cumprir através do seu papel de garantidor dos direitos 

humanos dessas pessoas, e precisa encontrar modos mais eficientes e eficazes para promover 

essas garantias. 

 

2.1 Os imigrantes e a relação de trabalho 
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O então secretário geral da ONU até o ano de 2017, Ban ki-Moo, ao participar de um 

pronunciamento em comemoração ao Dia do Imigrante do ano de 2013, destacou a importância 

da imigração ao contribuir na concretização de uma sociedade mais próspera e diversa. A 

realidade, porém, é de uma população invisível na sociedade. As condições de trabalho e 

moradia da maioria como são precárias, além disso o acesso aos serviços básicos e diretos 

fundamentais é escasso, o que torna os migrantes mais susceptíveis a discriminação e 

marginalização (ONU, 2013).  

Os fluxos migratórios, na maioria das vezes, originam-se da pobreza, exclusão social, 

desemprego, falta de oportunidades e a grande desigualdade social.  A migração surge como 

uma necessidade de busca de sobrevivência em um país que possa proporcionar emprego e 

dignidade. Nesse contexto, diante o desespero de uma resposta positiva, as pessoas se arriscam 

em empregos mal remunerados e com más condições para o desenvolvimento de suas funções. 

A política de imigração seletiva, que visa garantir a soberania de alguns países, permitindo a 

entrada de migrantes qualificados para determinados setores, favorece, na realidade, a 

existência da imigração ilegal (ALMEIDA, 2012). A esse respeito: 

[...] a maioria dos imigrantes informais estão ocupados no setor informal da economia. 

A imigração, por não contribuir para o sistema mediante o pagamento de impostos, é 

constantemente acusada de sobrecarregar os sistemas de seguridade social e as 

estruturas públicas em geral, além de piorar os indicadores da economia formal. [...] 

a imigração é acusada também de roubar os escassos postos de trabalho existentes, 

além de aumentar os já exagerados índices de pobreza da população brasileira 

(LOPES, 2009, p. 604). 

 

 Os imigrantes que se encontram indocumentados acabam por favorecer empresários 

locais, visto que a situação de irregularidade em que se encontram acaba por torná-los vítimas 

de exploração no trabalho, aceitam remunerações baixas e não recebem nenhum tipo de 

proteção social. A expulsão dos indocumentados, no momento em que não contribuir 

efetivamente com os interesses do Estado, finda por estreitar a política de imigração, fazendo 

com que estas políticas restritivas, contribuam com o aumento destes imigrantes. Lopes (2009) 

ainda defende o modo adequado de tratar essa questão:  

[...] deverão considerar a vontade do trabalhador estrangeiro, o tempo de permanência 

no Brasil, a existência de direitos trabalhistas sonegados pelo empregador e correlata 

necessidade de recebimento dos créditos frustrados, bem como a existência de outros 

vínculos relevantes com o país. É preciso ter claro que o estrangeiro cuja mão de obra 

foi explorada em território nacional é uma vítima da precarização do trabalho 

(LOPES, 2009, p. 607).  

 

 Uma vez compreendida a condição do imigrante no Brasil, mostra-se necessário 

analisar o papel dos tratados internacionais acerca do tema e sua correlação com a legislação 

brasileira no que se refere à proteção das relações de trabalho do imigrante.  
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3. TRATADOS INTERNACIONAIS ACERCA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO DOS 

IMIGRANTES E LEGISLAÇÃO PÁTRIA 

 

Os organismos internacionais discutem cada vez mais sobre a crise migratória global. 

A Organização das Nações Unidas estipulou para o ano de 2018 a elaboração de um Pacto 

Global para a migração, com a intenção de administrar o fenômeno que atinge milhões de 

pessoas ao redor do mundo. De acordo com Guterres (2018) as organizações protetoras dos 

Direitos Humanos percebem nesta temática questão relevante, devido ao possível 

reconhecimento do direito de migrar como uma garantia que é essencial ao homem, bem como 

das supostas violações de outros direitos humanos decorrentes do processo migratório. Os 

sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos também se inserem nesse contexto 

devido ao seu papel de patrono dessas garantias. Em âmbito regional o Brasil integra o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, composto por alguns órgãos autônomos e independentes, 

a exemplo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ambas instituições atuam em 

relação a questão migratória de maneira específica, enquanto a Comissão dispõe de relatoria 

temática específica, a Corte expõe o assunto em suas decisões. Desta forma, a atuação destes 

sistemas merece um maior aprofundamento, que será exposto adiante. 

3.1 Tratados internacionais a cerca das relações de trabalho 

Ao discorrer sobre esta temática, percebe-se que existe no direito à migração, uma 

grande tendência a adoção de políticas de restrições à entrada de imigrantes a trabalho, por 

conta da crise econômica vivenciada por todo o mundo. Em contrapartida, os tratados 

internacionais, produzidos, dentre outras organizações internacionais, pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), surgiram como fonte de proteção de direitos dos trabalhadores 

imigrantes (CAVARZERE, 2001). 

Ainda, na visão da autora Lopes apud Cavarzere (2009, p. 160) a OIT contribui de 

duas maneiras: 

Primeiro, certas Convenções e recomendações da OIT estabelecem o modelo a ser 

seguido na elaboração da legislação interna dos Estados, e dos procedimentos 

administrativos e judiciais referentes aos trabalhadores migrantes.;Segundo, através 

de seus projetos de cooperação técnica, a OIT ajuda a garantir os direitos humanos 

dos trabalhadores migrantes. 
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Dada a analise com relação aos imigrantes, a Organização Internacional do Trabalho 

preocupa-se sempre com os trabalhadores empregados no estrangeiro e com a necessidade de 

que as nações melhorem a vida destes trabalhadores. 

A Convenção 97 da OIT, de 1949, resultou na Convenção sobre a Migração para o 

Trabalho de Genebra. Em 1965, no Brasil esta Convenção foi aprovada pelo decreto legislativo 

nº 20 e em 14 de julho de 1966 foi incorporada pelo Decreto nº 58.819. Esta Convenção 

estabelece que os imigrantes trabalhadores devem possuir os mesmos direitos que os nacionais 

têm, como a remuneração, associação de sindicatos e acomodação, salientando que, os países 

ratificadores disponham de informações importantes a serem fornecidas para outros Estados 

membros da OIT e outras organizações, visando evitar a disseminação de propagandas 

enganosas, viabilizando a entrada e saída de imigrantes. É perceptível a busca pelo tratamento 

igualitário, sem discriminação de raça, sexo e religião, é outra recomendação da Convenção. 

Em 1975, devido ao grande número de imigrantes a trabalho nos países 

industrializados, a Convenção 143 da OIT, tratou pela primeira vez dos problemas causados 

pela imigração ilegal. Em 24 de junho, desse ano, em Genebra, a Conferência Internacional do 

Trabalho aprovou a Convenção sobre Migrações em Condições Abusivas e Promoção de 

Igualdade de Oportunidades e de Tratamento dos Trabalhadores Migrantes, que pela primeira 

vez passou a tratar dos problemas causados pela imigração ilegal. (LOPES, 2009). 

Ainda, conforme o autor, ao tratar sobre a temática da imigração ilegal, a tendência 

atual é penalizar com a deportação aqueles que perdem o emprego ou trabalha em condições 

irregulares. Todavia, a deportação impossibilita o indivíduo, estando ausente do país, de 

reclamar por direitos trabalhistas, inclusive aos que foram definidos o contrato de trabalho. Tal 

situação contribui para a rotatividade, fazendo com que novos imigrantes ilegais ocupem esses 

espaços com as mesmas condições de ilegalidade, já que o empregador não foi obrigado a pagar 

as verbas trabalhistas (LOPES, 2009). 

O art 9º da Organização Internacional do trabalho de 1975, visando inibir 

essa rotatividade, prevê que: 

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. [...] 

4 - Nenhuma disposição da presente Convenção impedirá os Estados Membros de 
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conceder às pessoas que residem ou trabalham ilegalmente no país o direito de nele 

permanecerem e serem legalmente empregadas (OIT, 1975). 

 

Baseado nesta realidade, a Convenção 143 entendeu que a garantia dos direitos 

trabalhistas, bem do direito de ação trabalhista, seriam a medida ideal para convencer o 

empregador a não contratar a mão de obra irregular. É como pondera Carelli (2007), ao afirmar 

que a OIT busca a “igual proteção, pelo menos quanto aos direitos fundamentais, a todo os 

trabalhadores do mundo, sendo para este mister necessários tanto o controle da migração quanto 

a concessão de direitos ao migrante” (CARELLI, 2007, p. 4). 

O Brasil, ainda não ratificou a Convenção 143, mas em 2008 a Comissão Tripartite de 

Relações Internacionais, após aprovação, encaminhou a Convenção para a ratificação do 

Congresso Nacional (MTE, 2014). A Convenção em comento foi ratificada por 23 países, o 

Brasil, no entanto, ainda não ratificou esta convenção. 

Ainda no que se refere a proteção internacional dos direitos do trabalhador migrante, 

outra convenção reforça a necessidade de proteção deste grupo de trabalhadores, porém com 

foco em combater o tráfico de mão de obra. Nesse sentido, após pesquisas sobre tráfico ilícito 

e clandestino de mão de obra, a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de todos 

os Trabalhadores Migrantes e seus Familiares, em 18 de dezembro de 1990, foi adotada na 

Assembleia Geral da ONU. O preâmbulo, mostra com clareza o objetivo humanitário da 

Convenção em análise: 

Considerando que os problemas humanos decorrentes das migrações são ainda mais 

graves no caso da migração irregular e convictos, por esse motivo, de que se deve 

encorajar a adoção de medidas adequadas a fim de prevenir e eliminar os movimentos 

clandestinos e o tráfico de trabalhadores migrantes, assegurando ao mesmo tempo a 

proteção dos direitos humanos fundamentais destes trabalhadores; 

[...] 

Considerando, igualmente, que o emprego de trabalhadores migrantes em situação 

irregular será desencorajado se os direitos humanos fundamentais de todos os 

trabalhadores migrantes forem mais amplamente reconhecidos e que, além disso, a 

concessão de certos direitos adicionais aos trabalhadores migrantes e membros das 

suas famílias em situação regular encorajará todos os migrantes e empregadores a 

respeitar e a aplicar as leis e os procedimentos estabelecidos pelos Estados 

interessados verificar formatação (CONVENÇÃO, 1990, p. 2). 

 

Este é o documento internacional mais claro no que se refere à proteção dos imigrantes, 

por reconhecer a crescente situação atual da migração ilegal e tratá-la por um viés de 

humanidade, considerando a pessoa, e todos os tratados que contribuem para a construção dos 

direitos humanos, principalmente: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
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Discriminação contra as Mulheres e a Convenção sobre os Direitos da Criança. A Convenção 

estabelece que os direitos adquiridos nos tratados acimas citados, atingem os imigrantes 

indocumentados ou não, assim prevê o art 5º: 

Para efeitos da presente Convenção, os trabalhadores migrantes e os membros das 

suas famílias: 

b) Serão considerados indocumentados ou em situação irregular se não preenchem as 

condições enunciadas na alínea a) do presente artigo. (CONVENÇÃO, 1990, p. 4) 

 

A Convenção visa englobar os principais direitos humanos, acreditando que sendo 

conferida mais amplamente a garantia a estes direitos a oferta de empregos irregulares aos 

imigrantes na condição de ilegal diminuirá com o tempo. A violação a direitos humanos como 

a garantia a uma vida digna e bem desenvolvida leva a maioria dos imigrantes ilegais a serem 

vítimas de trabalhos exploradores em que não se respeita as garantias trabalhistas 

(CAVARZERE, 2001). É baseado neste sentido que o mesmo autor completa “[...] além do 

que, a concessão de direitos adicionais aos trabalhadores migrantes em situação regular 

incentivará todos os migrantes e empregadores a respeitar e cumprir as leis e os procedimentos 

estabelecidos nos Estados interessados.” (CAVARZERE, 2001, p.166). Apesar da 

recomendação do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, 

datada em 03 de dezembro de 2008, recomendando ao Ministério das Relações Exteriores a 

adesão do Brasil a referida Convenção, ainda não foi efetivada. (BRASIL, 2014) 

A fim de complementar a análise da temática tratada sob o prisma internacional, 

mostra-se importante conhecer a proteção ao trabalhador imigrante no Brasil, a partir da análise 

da Constituição Federal e a Legislação Trabalhista Brasileira. 

 

3.2 Constituição federal  

Baseado na concepção do sistema jurídico brasileiro, no qual a Constituição é a norma 

hierarquicamente superior a todas as outras, é necessário começar a análise com base no 

tratamento dispensado ao tema pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Assim, como 

preconizado no caput de seu art. 5º, que se encontra no Título II “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais” e que desta forma expressa: 

Art. 5°. 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 [...] 

(BRASIL, 1988). 

 

Ao ser aplicada a interpretação literal do artigo, os titulares de direito fundamentais, 

seriam apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, excluindo os estrangeiros não 
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residentes do âmbito da proteção judicial do Estado. Isso contribui para a manutenção à margem 

do sistema jurídico dos turistas ou estrangeiros que não obtém visto permanente, o que coopera 

com a permanência dos imigrantes ilegais no país sob condições de trabalho escravo, 

fomentando a impunidade dos empregadores que contratam e as violações de direitos daqueles. 

Desse modo, todos os direitos e garantias individuais que são atribuídos aos brasileiros 

devem também ser assegurados aos migrantes, inclusive os direitos trabalhistas constantes no 

rol do art. 7º da Constituição, compreendendo nesse plano também os direitos humanos. 

Ao referir-se ao ordenamento jurídico pátrio, há que sopesar a importância dada aos 

direitos humanos fundamentais como sendo estruturas basilares na construção de qualquer 

norma. Marmelstein (2009) afirma que são normas jurídicas que mantém estreito vínculo com 

a ideia de dignidade da pessoa humana, bem como de limitação do poder estatal, positivadas 

no âmbito constitucional do Estado democrático de Direto a ponto de fundamentar e legitimar 

todo o ordenamento jurídico. 

Os direitos fundamentais devem se pautar no princípio da universalidade, cabendo a 

qualquer pessoa todos os direitos fundados na dignidade humana. Dessa forma, tanto o nacional 

quanto o estrangeiro residente no país devem estar sob a tutela jurídica do Estado, importando 

que a eventual ilegalidade na permanência de estrangeiro no Brasil, embora passível de sanções, 

não acarrete o afastamento da titularidade dos direitos fundamentais pelo imigrante (SILVA, 

2008). 

OS direitos trabalhistas vigentes no Brasil devem ser estendidos a todos os 

trabalhadores migrantes, ainda que estejam em situação irregular. Isto porque, como afirmou 

Ledur (1998), o acesso ao trabalho remunerado em condições dignas, revestidos dos elementos 

que compõem uma relação trabalhista legal, é fundamental para que se possa exercer 

plenamente o próprio direito à vida, que é a base de todos os direitos. Vida essa que, de acordo 

com o art. 1 da Constituição Federal de 1988, deve corresponder aos conceitos empregados 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento basilar dos direitos humanos e que 

fundamenta o Estado Democrático brasileiro. 

Nesse mesmo sentido, Delgado (2011) defende que a esfera em que Direitos Humanos 

estão situados interliga-se diretamente com a sistemática da lógica jurídico trabalhista. Isto ao 

considerar que o indivíduo, ao se inserir na sociedade regida pelo modelo socioeconômico 

capitalista, possivelmente estará também regulado de alguma forma pelo direito juslaboral, uma 

vez que as relações trabalhistas configuram a maior parte das interações existentes no modelo 

econômico atual. Dessa maneira, a efetivação dos direitos fundamentais dos indivíduos não 

estará satisfeita se não for conquistada uma condição digna de sobrevivência através da 
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implementação dos direitos essenciais ao homem. Além disso, o mecanismo que garante essa 

concretização a um maior número de pessoas, hoje, é o trabalho, através de suas mais variadas 

concepções do Direito do Trabalho. 

A leitura do parágrafo 2º do art.5º da Constituição Federal (1988), conhecida como 

cláusula de abertura, permite compreender que, além dos direitos fundamentais expressos no 

rol do mencionando artigo, outros direitos, derivados do próprio conteúdo, também pertencem 

ao corpo fundamental da Constituição, embora não estejam expressos no texto constitucional. 

Nesse sentido, dispõe que “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

Conforme lição trazida por Massaú (2017), os direitos humanos reconhecidos 

externamente pelo Estado Brasileiro, ao serem internalizados pelo ordenamento jurídico pátrio, 

assumem o caráter de normas constitucionais, o que os torna com poderes vinculantes. Ao 

serem elevados a categoria normativa constitucional, essa característica denota ainda mais a 

importância para esses direitos, ganhando uma roupagem com maior eficácia e relevância. Já o 

parágrafo terceiro do art. 5º da CF/1998 dá mais relevância a assimilação dos direitos humanos 

pelo ordenamento jurídico interno. 

Em que pese à posição progressista de Massaú, o STF a partir do RE 466.343-1-SP 

firmou o entendimento de que os tratados internacionais que versam acerca de direitos humanos 

poderão assumir status de norma constitucional caso seja aprovados pelo rito do art. 5º, § 3º, 

CF/88. Caso assim não seja, possuirão status supralegal, portanto, inferiores às normas 

constitucionais, mas superiores às normativas ordinárias.  

Face todo o exposto, é possível entender que essa construção jurídica iniciada pela 

Constituição Federal de 1988, tinha a intenção de reconhecer os direitos humanos a todas as 

pessoas que estejam, de alguma forma, vinculadas à jurisdição brasileira. O trabalhador 

migrante indocumentado, a despeito de sua condição migratória irregular, está submetido a uma 

relação trabalhista, o que o torna sujeito de direitos em todas as esferas. 

Outrossim, é preciso analisar também o tratamento dado a esse grupo de pessoas pelas 

legislações infraconstitucionais. Nesse caso, pela natureza da matéria, apenas a União pode 

editar as leis regulamentadoras do trabalho e de imigração, como demonstra o Art. 22, da 

Constituição Federal: 

Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; [...] XIII 

- nacionalidade, cidadania e naturalização; XV - emigração e imigração, entrada, 

extradição e expulsão de estrangeiros (BRASIL, 1988). 
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Portanto, serão objeto de análise apenas leis federais que compõem o sistema 

migratório brasileiro. 

 

3.3 Legislação Trabalhista brasileira  

 

Ao considerar as leis que regem o direito do trabalho no Brasil, podemos perceber com 

maior clareza como o trabalhador migrante é tratado dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

A Lei 13.445/17, conhecida como Lei de Migração determina no art 4º, inciso XI, que:  

Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os 

nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, bem como são assegurados: XI - 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, 

a garantia do migrante ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, o direito 

de que sejam cumpridas todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, da 

mesma maneira como ocorre com o trabalhador brasileiro, não havendo razão para 

discriminação de nenhuma natureza, incluindo a situação migratória em que o 

indivíduo se encontra (BRASIL, 2017). 

 

Dessa forma, fica claro que ainda que os migrantes que cheguem ao Brasil não 

apresentem os documentos necessários para a regularização da condição migratória, o direito 

garantido aos brasileiros na relação trabalhistas deverá contemplar igualmente os migrantes 

indocumentados. Para isto, é preciso que os elementos caracterizadores da relação de emprego 

existam, conforme disposição no caput dos arts. 2º e 3º da Consolidação as Leis do Trabalho 

(CLT), quais sejam: 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 

os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço. Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

(BRASIL, 1943) 

 

É importante frisar que, no Brasil, o princípio da realidade sobre a forma, pode atuar a 

favor dos trabalhadores indocumentados, considerando o Art. 9º da CLT, e a disposição desta 

norma. A realidade concreta da prestação de serviços deverá prevalecer, diante qualquer 

clausula contratual pactuada que não gere efeitos práticos. Assim, no caso de algum imigrante 

irregular exercer atividade laboral para outra pessoa na atividade de empregador ficará 

configurada relação empregatícia ainda que não exista a formalização do contrato de trabalho. 

Ainda cabe destacar que o Capítulo II, do Título III, da CLT, intitulado “Da 

Nacionalização do Trabalho”, tem sido considerado não recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988 (MARTINS, 2005). A razão para isto deve-se aos diferentes contextos em que 

foram editadas a Consolidação e o antigo estatuto de Estrangeiro. As regras constantes nesta 
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parte da CLT difundem um caráter discriminatório da lei ao estabelecer preferências aos 

nacionais em face de estrangeiros. Todavia, essas imposições restaram inviabilizadas com o 

disposto no “caput” do art. 5º da CF/1988, que traz, após o fim do período ditatorial, a isonomia 

entre nacionais e trabalhadores oriundos de outros países. 

Embora muitos dispositivos ainda presentes no texto da CLT e de outras leis 

infraconstitucionais ainda exprimam viés discriminatório em relação aos trabalhadores 

estrangeiros, é necessário concordar que muitos avanços já se consolidaram no sentido 

contrário. Além da nova dogmática trazida pela Constituição, as recentes regulamentações 

migratórias advinda da Lei de Migração bem como os inúmeros dispositivos revogados ou 

alterados da Consolidação das Leis Trabalhistas representam um avanço no sentido de conferir 

um tratamento igual entre nacionais e estrangeiros perante o direito trabalhista brasileiro. 

Entretanto, para se obter uma contextualização mais completa do tratamento dispensado ao 

trabalhador migrante indocumentado no Brasil, é preciso estar a par também da maneira como 

o judiciário tem tratado o assunto. 

 

4. ACESSO A JUSTIÇA LABORAL: DESAFIOS ATUAIS E AVANÇOS BASEADOS NA 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO 

 

               Ao considerar a construção jurídica iniciada pela Constituição Federal de 1988, não 

resta dúvidas sobre a intenção da norma de se promover os direitos humanos a todas pessoas 

que estejam, de alguma forma, vinculadas à jurisdição brasileira. E esse é o caso do trabalhador 

migrante indocumentado, que a despeito de sua condição migratória irregular, está submetido 

a uma relação trabalhista, o que o torna sujeito de direitos em todas as   suas esferas. Analisar 

o tratamento conferido a esse grupo de pessoas, através da legislação infraconstitucional, se faz 

necessário neste contexto. Pela natureza da matéria, será objeto de análise a lei federal que 

compõe o sistema migratório brasileiro, com a recente aprovação pelo Congresso Nacional e 

sua entrada em vigor no final do ano de 2017, a nova Lei de Migração Brasileira, e a sua 

contribuição para tornar a questão da política migratória mais eficiente e justa, será objeto de 

análise a partir de então. 

 

4.1 Nova lei de migração 

 

A Lei n. 13.445/2017 revogou o antigo Estatuto do estrangeiro (Lei n.6.815/1980) e a 

Lei n. 818/1949, que tratava da aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade e perda dos 
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direitos políticos. Publicada no Diário Oficial da União em 25 de maio de 2017, a nova Lei de 

Migração, extinguiu a eficácia do criticado Estatuto do Estrangeiro (VENTURA, 2014). Tal 

Estatuto era alvo de críticas devido ao seu período de edição corresponder ao período em que o 

Brasil vivia na Ditadura Militar e, devido a isto, contava com ideias nacionalistas com caráter 

discriminatório, além de propósitos incompatíveis com aqueles trazidos pela Constituição da 

Republica de 1988 e com os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil faz parte.  

Após o período de “vacatio legis”, em 21 de novembro de 2017, a Lei n. 13.445/2017 

representou uma mudança de concepção em relação aos indivíduos e direitos contemplados por 

suas previsões. O novo texto objetiva a proteção do imigrante, bem como do visitante e 

determina que esses indivíduos sejam vistos como sujeitos de direitos, ao contrário da “doutrina 

da segurança nacional” facilmente vislumbrada no Estatuto do Estrangeiro (ENICK, 2016).  

O novo diploma legal, não afeta a aplicação de outras normas especificas sore o tema, 

seja ela uma norma internacional, ou nacional. Como exemplo, tem-se a Lei n. 9.474/1997 (Lei 

do Refúgio) e Lei 11.961/2009, que tratam da residência provisória para os estrangeiros em 

situação irregular no Brasil, além de outros tratados dos quais o Brasil faz parte. Não obstante 

o progresso que a recente legislação trouxe, ela também enfrenta críticas, especialmente no que 

se refere o decreto Regulamentador (Decreto n. 9.199, de 20 de novembro de 2017), por 

restringir alguns avanços trazidos por ela. Por isso, de acordo com Ramos et al (2017) o decreto 

tem sido considerado, em alguns pontos, contrário à normatização trazida pela nova Lei de 

Migração o que não deveria ocorrer, já que se trata de uma norma secundária que possui uma 

função eminentemente regulamentadora, conforme o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal 

de 1988.  

Por outro lado, disposições comuns tanto no decreto, quanto a lei, merecem 

reprovação, por apresentar certa discriminação em relação ao ingresso de trabalhadores 

migrantes no Brasil. Há preferência por estrangeiros com mão-de-obra mais qualificada, isto 

fica claro no art.14, § 5º, Lei n. 13.445/2017, quando determina que poderá ser concedido visto 

temporário ao migrante que chegue ao Brasil com a intenção de fixar residência 

temporariamente e com a finalidade de trabalhar, desde que haja uma proposta formal de 

alguma empresa que exerça atividade no país. Neste mesmo sentido, o art. 38 do decreto, traz 

algumas exceções à regra geral para a concessão de vistos de trabalho, dando preferência a 

determinadas profissões.  

Embora a possibilidade de concessão de visto de trabalho temporário tenha sido uma 

das mais importantes inovações trazidas pelas novas regras migratórias, a lei deixou de proteger 

ainda um vasto contingente de migrantes, provavelmente os mais vulneráveis que ainda não 
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possuem trabalho no Brasill, já que a este visto foi condicionado uma proposta de trabalho 

formal, oriunda de uma pessoa jurídica em atividade no Brasil (CONJUR, 2017). O alcance 

desta norma restringe e deixa a margem grande parte dos migrantes que aqui chegam e que 

passa a considerar como oferta formal de trabalho apenas um contrato individual de trabalho 

ou um contrato de prestação de serviços. Dessa forma, a entrada irregular de pessoas no país 

acaba sendo mais estimulada, o que não permite ao Brasil aproveitar dos benefícios de poder 

controlar melhor os migrantes que aqui chegam através de uma entrada regular.  

A edição das novas regras que compõem o sistema migratório brasileiro deixa o país 

mais próximo normativamente dos ditames do direito internacional e dos direitos humanos no 

que tange à questão da migração. Embora ainda haja muito no que se avançar, a presença de 

um instrumento legal para tratar sobre o tema que era fruto de um governo ditatorial não 

condizia com a imagem de país tolerante pela qual o Brasil é conhecido.  

 

4.2 Acesso à justiça laboral 

 

A garantia de acesso à justiça está prevista na CF, no art.5º, inc. XXXV, o qual dispõe 

que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ao ameaça de direito”. Uma 

garantia fundamental, inerente a todo ser humano que se submeta à ordem jurídico brasileira. 

A abertura material da Constituição convém mencionar o texto do 8º da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, do qual o Brasil é signatário, e desta forma gera o ingresso dos direitos 

e das garantias reconhecidas pelo documento internacional, no ordenamento nacional, por força 

do parágrafo 2º do art. 5º da Constituição Federal. O artigo mencionando dispõe que “todo 

homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes, remédio efetivo para os atos 

que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei” 

(BRASIL, 1988). 

Diante disto, a garantia ao acesso à justiça deve ser estendida não apenas aos nacionais, 

mas a todo ser humano, ainda que esteja em território pátrio. O termo “acesso à justiça” deve 

ser entendido como acesso à ordem jurídica justa, Cintra (2007) pontua que é indispensável que 

se observem as regras do devido processo legal, garantindo a participação dos litigantes de 

forma intensa na formação do convencimento do juiz. No que se refere à possibilidade de o 

imigrante ilegal acessar a justiça trabalhista convém discorrer o que segue. 

O Poder Judiciário tem atuado de forma a ratificar o posicionamento doutrinário no 

sentido de que o vínculo empregatício entre o trabalhador migrante e seu empregador deve ser 
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reconhecido independentemente da situação migratória em que aquele se encontra. Da mesma 

forma, ainda que ele não disponha do documento de identidade a que a CLT art.359 faz 

referência, isso não é impeditivo para que não seja reconhecida a relação de trabalho. Segundo 

a Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST, 2006), ficam garantidos os direitos 

trabalhistas ao empregado, independentemente de haver documento de identificação do 

migrante, contrariando assim, o disposto no dispositivo supracitado e impedindo que haja 

nulidade do contrato trabalhista em questão. Assim, fica garantido que as obrigações 

trabalhistas do empregador em face de seu empregado estão mantidas e devem ser cumpridas 

de forma que se mantenha o respeito aos fundamentos e objetivos da Constituição Brasileira, 

bem como a seus princípios constitucionais de isonomia e igualdade entre nacionais e 

estrangeiros.  

Destaca-se a decisão acima, em especial, pela notoriedade dada a um documento 

internacional. O relator da decisão, inclusive, fez menção ao posicionamento adotado pelo 

Supremo Tribunal Federal em reconhecer a normatização internacional, especialmente no que 

se refere aos direitos trabalhistas. Dessa forma, além do que já impunha a Constituição Federal 

de 1988 no sentido de conferir isonomia entre as pessoas que habitam o território brasileiro, 

ressalta-se também o cumprimento das disposições do direito internacional que repercutem na 

esfera trabalhista em âmbito interno. Com isso, as regras de direitos humanos, além de regerem 

as relações internacionais das quais o Brasil faz parte, conforme o art.4º, inciso II, da CF/1988, 

devem vigorar também no ordenamento pátrio brasileiro. Nesse mesmo sentido, o TST se 

manifestou mais recentemente através de um acórdão da 3ª Turma ao analisar a possibilidade 

de ser considerado nulo o contrato de estrangeiro em situação irregular no Brasil, afastando 

mais uma vez, a possibilidade de se declarar a nulidade deste contrato de trabalho. Considerado 

que a situação migratória irregular do trabalhador migrante não configura objeto de contrato de 

trabalho como ilícito, o que poderia causar nulidade, além disso reafirma o princípio 

constitucional e a dignidade da pessoa humana (TST, 2016).  

Na decisão reportada acima, sobre o contrato de trabalho é preciso salientar a 

impossibilidade da recomposição do “status quo”, diante do labor humano já despendido, e que 

impede a nulidade com efeito “ex tunc”. Como fundamento deste argumento, o tomador que 

explora a mão de obra, caso reconhecida a nulidade do contrato e negado seus efeitos de 

retroação sem benefícios econômicos para o trabalhador, restaria/ incorreria em uma afronta as 

proteções justrabalhistas.  

Neste sentido Delgado (2005, p. 538) corrobora:  
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[...] o Direito do trabalho é distinto, nesse aspecto. Aqui vigora em contrapartida, 

como regra geral, o critério da irretroação da nulidade decretada, a regra do efeito ex 

nunc da decretação judicial da nulidade percebida. Verificada anulidade 

comprometedora do conjunto do contrato, este apenas a partir de então, é que deverá 

ser suprimido do mundo sócio-jurídico; respeita-se, portanto, a situação fático-jurídica 

já vivenciada. Segundo a diretriz trabalhista, o contrato tido como nulo ensejará todos 

os efeitos jurídicos até o instante de decretação da nulidade – que terá, desse modo, o 

condão apenas de inviabilizar a produção de novas repercussões jurídicas, em face da 

anulação do pacto viciado. 

 

Em razão do lapso temporal que compreende as duas decisões, bem como o fato de 

outros acórdãos terem sido proferidos nesse sentido durante tal interstício, percebe-se então que 

o tratamento dado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) se consolidou ao longo dos anos. 

Isso mostra a consubstanciação entre o que foi emanado pelo constituinte e a jurisprudência, 

que destaca a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

como fundamentos da atuação estatal na busca de promover o bem-estar social de forma 

isonômica. Inspirado pelos mesmo princípios, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu sobre 

um “habeas corpus” em 2013 (STF, 2013). Embora tratem de matérias de natureza distintas, o 

órgão responsável por guardar a Constituição Federal decidiu com base nos mesmos preceitos, 

afirmando a impossibilidade de o estrangeiro, que responde processo criminal que poderá 

acarretar sua expulsão, progredir de regime durante o cumprimento viola os direitos humanos 

garantidos na Constituição, em seu artigo 4º, além do princípio da isonomia, que confere 

igualdade entre os nacionais e estrangeiros, presente no art. 5º da Lei Maior. 

No corpo do acórdão, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que “o simples fato de 

o estrangeiro encontrar-se em situação irregular no país não é motivo idôneo para inviabilizar 

os benefícios da execução penal” (STF, 2013). Embora não se trate de direito do trabalho, é 

possível fazer um paralelo entre o entendimento do STF e as supracitadas decisões proferidas 

pelo TST, quando este último aborda a questão da nulidade do contrato de trabalho do migrante 

que se encontra em situação irregular.  

Por se tratar de matéria penal, as considerações feitas pelos ministros do Supremo 

ganham ainda mais relevância pelo objeto da ação judicial: a liberdade do indivíduo. As 

palavras da Corte:  

Com efeito, a exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena 

conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos 

direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação 

em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade (STF, 

2013).  

 

A associação entre as duas decisões resta por sua vez evidenciada no momento em que 

Lewandowski trata da fundamentação legal utilizada para proferir o seu voto. No entanto, 
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apesar desse tratamento protetivo dado pela jurisprudência brasileira a respeito dos 

trabalhadores migrantes, é preciso destacar que nem todas as decisões do judiciário seguem o 

mesmo propósito. No julgamento de um Recurso de Revista julgado pela 5ª Turma do TST, 

(TST, 2017c),  que ocorre uma manifesta discriminação entre nacionais e estrangeiros por parte 

da decisão do órgão colegiado ao não permitir a participação de um haitiano em concurso 

público para gari. Na ocasião, o TST deu provimento ao recurso interposto pela reclamada 

reformando a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Embora a decisão 

estivesse fundamentada por dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais, o melhor 

argumento para a solução do conflito não foi utilizado pelo órgão nacional. O juízo reflete um 

claro caráter discriminatório imposto ao estrangeiro, por não haver regulamentação adequada 

para o exercício da possibilidade. A omissão legislativa revelou uma lacuna que, no entanto, 

não deveria causar impedimento ao estrangeiro, já que a Constituição Federal de 1988 

estabelece a isonomia desses em relação aos brasileiros. Essa diferenciação entre brasileiros e 

estrangeiros, demonstra mais uma vez o caráter nacionalista presente em alguns dispositivos da 

CLT e no antigo Estatuto do Estrangeiro ao tentar proteger postos de trabalho dos nacionais.  

Os ministros do STF, justificou que considerou o art.37, inciso I, da CF/1988 como de 

aplicabilidade limitada. No entanto, a interpretação dada pela corte colide com outros preceitos 

presentes na própria constituição, como o disposto no art.5º, em seu caput, com a previsão de 

direitos fundamentais a todos que estiverem no Brasil inclusive os estrangeiros. Tais direitos, 

por sua vez, possuem aplicabilidade imediata.  

A despeito da reforma que sofreu, o pronunciamento feito pelo colegiado regional figura 

como mais acertado para o caso concreto. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 

valeu-se de normas internacionais para fundamentar a sua decisão, além de utilizar uma 

interpretação sistemática mais adequada para a solução do conflito. Dessa forma, pôde se atingir 

um maior grau de conformidade com os ditames de igualdade impostos pela Constituição 

Federal de 1988 e o que objetiva a Nova Lei de Migração brasileira. Fica demonstrado que, 

embora a jurisprudência como um todo reconheça a isonomia do trabalhador migrante para com 

os nacionais, ainda existem casos pontuais de discriminação. Espera-se que com o decorrer do 

tempo, a aplicabilidade do caráter humanitário e desburocratização migratória, objetivados na 

Lei de Migração Brasileira, uniformize o entendimento jurisprudencial. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vulnerabilidade que afeta os migrantes é uma condição determinante para a vida 

dessas pessoas ao chegar em solo estrangeiro. Isto os coloca, na maioria das vezes, em situação 



28 
 

   

de fragilidade perante os riscos que a vida em uma sociedade capitalista oferece. Como o estudo 

evidenciou, as circunstancias que envolvem os migrantes que se encontram em situação 

irregular são bastante delicadas. Ao se referir à inserção do migrante indocumentado no 

mercado de trabalho local, essas condições revelam um cenário desafiador para estes 

indivíduos, uma vez que muitos deles não conseguem resistir a propostas desonestas com 

ofertas de trabalho que não proporcionam condições dignas para o exercício da atividade. Desta 

forma, o trabalhador migrante se sujeita, muitas vezes, a situações que não são admitidas pela 

legislação trabalhista. 

Atento a esse cenário, o direito internacional dos direitos humanos tem se 

desenvolvido no sentido de conferir uma proteção especial a essas pessoas em razão da maior 

vulnerabilidade a que estão expostas. Embora ainda careça de melhores definições e de uma 

estruturação mais sólida em suas diretrizes e orientações, tem prevalecido na área trabalhista a 

posição de que o tratamento dado ao migrante, independentemente de sua condição migratória, 

deve ser o mesmo oferecido ao nacional. 

Apesar de esse posicionamento ser encontrado na Constituição Federal de 1988 nem 

sempre a realidade reflete a norma constitucional. Ainda que a legislação infraconstitucional 

não apresente contradições literais com a CF/1988, ela não se mostra uma eficaz implementação 

desse preceito. Alguns fatores peculiares da própria condição do migrante indocumentado 

também contribuem para esse quadro, entre elas a dificuldade destes no acesso à justiça. 

Nessa perspectiva, fica configurada a necessidade de o Estado brasileiro se adequar às 

normas internacionais de direitos humanos que confiram maior proteção aos trabalhadores 

migrantes, especialmente aqueles que se encontram em situação irregular. Se por um lado as 

desconfianças e incertezas em relação a esses indivíduos não encontram razões para 

subsistência, a falta de proteção aos migrantes indocumentados se revela como um dos 

principais desafios a serem enfrentados pelo governo e pela sociedade locais. Afinal, o 

desequilíbrio que pode ser gerado dentro da sociedade acometerá a todos, e, possivelmente, 

beneficiará apenas aqueles que estão interessados em manter essa situação através da 

discriminação e segregação dos estrangeiros que chegam ao país em busca de trabalho. 
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