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Registro do Empregado Estrangeiro 
 

O imigrante possui um registro de identificação denominado RNM – Registro Nacional 
Migratório na qual adquire na Policia  Federal quando chega no Brasil chamada  Carteira 
de Registro Nacional Migratório (CRNM) que detalha suas informações pessoais em forma 
digital. 
De acordo Lei nº 13.445, de 2017, a expedição do documento deverá ser feita no prazo 180 
dias. 

 
Não expedida a Carteira de Registro Nacional Migratório, o imigrante registrado apresentará 
o protocolo recebido, quando de sua solicitação, acompanhado do documento de viagem ou 
de outro documento de identificação estabelecido em ato do Ministro de Estado do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública. 

 
Prescreve o artigo 6° da Lei n° 9.474/97 que ao refugiado no Brasil será garantido a 
documentação relativa à sua identificação no Brasil, assim, será concedido documento de 
identidade, carteira de trabalho e documento para viagem, nos termos do Estatuto dos 
Refugiados de 1951. 

 
O solicitante de refúgio que teve a sua condição de refugiado reconhecida pelo Brasil tem o 
direito de obter o Registro Nacional de Estrangeiros e solicitar a emissão da Cédula de 
Identidade de estrangeiros (CIE), documento de identidade dos estrangeiros no Brasil. A 
emissão e a renovação do CIE são feitas em qualquer unidade da Polícia Federal. 

Para emissão e renovação CIE veja no link: 
http://www.dpf.gov.br/simba/estrangeiro/emitir-cedula-de-identidade-de-estrangeiro 

 

E deverá solicitar a Receita Federal a sua inscrição no CPF. 
 

Caso o Empregador decida contratar um estrangeiro, deverá solicitar o número do CPF o 
numero do Registro Estrangeiro, CTPS Digital, e o comprovante de endereço para fazer o 
registro na Folha de Pagamento.  Desde Setembro de 2019 não é mais preciso a emissão   
da CTPS em papel, o empregado deve fazer por meio aplicativo no celular o Cadastro da 
CTPS DIGITAL ao acessar: www.gov\br\trabalho, automaticamente o sistema irá criar 
também um numero de PIS para o estrangeiro. 

 
Efetuado o registro do empregado a empresa deverá gerar para o E-Social o arquivo S2200 
comunicando a admissão do estrangeiro. 

 
Obs: o registro nacional do estrangeiro para o e-social é facultativo, caso o empregado 
possua apenas o protocolo. 

 
O estrangeiro goza de todos os direitos trabalhistas de um empregado comum. No caso de 
uma dispensa o empregado receberá todos os direitos conforme nossa CLT determina. 

 
Em relação ao Seguro Desemprego, beneficio concedido pelo Governo Federal. 

 
Se o  seguro desemprego for negado por qualquer motivo, pode ser solicitado recurso pelo 
site https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-recurso-relativo-ao-seguro- desemprego. 

 
Dúvidas podem ser esclarecidas e-mail´s: 

 
suporte.sd@sde.sp.gov.br ou trabalho.sp@mte.gov.br, e também pelo telefone 158. 
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