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Revogando o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 13.445 (BRASIL, 2017), trouxe mudanças 

significativas no que tange aos processos migratórios, garantindo aos imigrantes inúmeros 

direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, repudiando e prevenindo a xenofobia 

e quaisquer formas de discriminação. No âmbito do vigente Código Penal, o ato de 

imigrar/emigrar, por si só, não é reputado como crime, mas, no intuito de proteger o imigrante 

e o emigrante da odiosa prática de obter locupletamento ilícito à custa daqueles que desejam 

entrar ou sair do território nacional, a Lei de Migração criou um novo tipo penal de migração 

ilegal, previsto no art. 232-A, CP. De ação penal pública incondicionada, o crime recém-

criado pune a conduta de quem, dolosamente, por qualquer meio, promove a entrada ilegal de 

estrangeiro em território nacional, ou a entrada ilegal de brasileiro em país estrangeiro, 

punindo, igualmente, quem promove a saída de estrangeiro do Brasil para que ingresse de 

forma ilegal em outro País. Por se tratar de crime comum, não exige nenhuma qualidade 

especial do sujeito ativo. Frisamos que a finalidade do agente deve ser a obtenção de 

vantagem econômica: se não for esta sua intenção, o crime em questão não resta configurado.  

O momento consumativo é dado quando a vítima estrangeira entra no Brasil, quando o 

brasileiro ingressa em território estrangeiro e, ainda, quando o estrangeiro deixa o território 

brasileiro, admitindo-se a forma tentada.  O legislador estabeleceu como causas de aumento 

de pena de um sexto a um terço se houver emprego de violência contra a vítima, se ela for 

submetida a condição que atentam contra a condição humana ou condição degradante. Se 

outras infrações conexas ocorrerem, elas serão igualmente passíveis de sanção penal. Por fim, 

acrescentamos que, dada a transnacionalidade do delito, a competência será da Justiça 

Federal. 
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