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CIRCULAR Nº 73/2021 – REFUGIADO TEMPORÁRIO - Agora é permitido! 

 

Prezados associados,  

 

Vimos pelo presente informar que a Coordenação-geral de Relações do Trabalho 

reviu a Nota Técnica SEI nº 47457/2020/ME a pedido da ASSERTTEM e do Alto-

comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR, no qual permitia 

apenas a contratação de refugiados como trabalhadores temporários já 

reconhecidos, não estendendo este direito aos que possuem o pedido de refúgio em 

análise. 

 

Em 25 de agosto de 2020, a ASSERTTEM consultou a CGRT a respeito da vigência 

do artigo 17 da Lei nº 6.019/74, que proíbe a contratação de estrangeiros com visto 

provisório de permanência no país. 

 

Argumentou que tal proibição não se coaduna com o Princípio Constitucional de 

igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país, contraria a Lei nº 

0.029/95, que práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência 

da relação jurídica de trabalho e a Lei nº 13.445/2017 – Lei de Migração. 

 

O Ministério Público do Trabalho emitiu a Nota Técnica nº 09/2020, na qual ficou 

consignado que as Agências Privadas de Trabalho Temporário devem interpretar o 

dispositivo legal de forma restrita, já que o “visto provisório de permanência” não 

mais existe em nosso ordenamento jurídico, sendo vedado, apenas, trazer 
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trabalhadores do estrangeiro para ocupar postos de trabalho temporário para 

substituir força de trabalho local. 

Posteriormente, a Subsecretaria de Relações do Trabalho recebeu questionamento 

através do representante do Alto-comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados – ACNUR no qual, em consonância com os argumentos expostos pela 

ASSERTTEM, solicitou a revisão da referida nota técnica. 

 

Assim, revendo seu posicionamento anterior, a CGRT modificou o posicionamento 

anterior, firmando o entendimento de que é plenamente possível a contratação de 

refugiados sob o regime de trabalho temporário instituído pela Lei nº 6.019/74, 

estendendo-se tal permissão aos que aguardam o reconhecimento da referida 

condição pelo Ministério da Justiça, desde que apresentem CPF e documentação. 

 

Lei na íntegra a Nota Técnica. 

 

Ademais, o Departamento Jurídico da ASSERTTEM encontra-se à disposição para 

esclarecimentos necessários, por e-mail juridico@asserttem.org.br 

 

São Paulo, 20 de setembro de 2021.  

 

Filipe Mota  

Procurador Jurídico ASSERTTEM  
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