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Sempre estivemos em dúvida quanto à legalidade da exigência pelas nossas autoridades, na 
exibição ou apresentação, por parte dos estrangeiros, da respectiva carteira de identidade, 
modelo 19 ou 20, quando tivessem eles de exercer a sua atividade perante qualquer 
repartição pública, ou que houvessem de tomar parte em qualquer ato ou contrato. 

Entretanto, depois de bem estudarmos a legislação referente a matéria, se nos desvaneceu 
essa dúvida. 

De fato, consoante determina o decreto-lei n.º 404, de 4 de maio de 1938 e seu respectivo 
regulamento (dec. n.º 3.01, de 20 de agosto de 1938), todo estrangeiro com domicílio 
permanente no Brasil deverá possuir a sua carteira de identidade, modelo 19 ou 20, para que 
possa exercer a sua atividade no País. Conforme prescrevem aqueles decretos, nenhum 
estrangeiro maior de 18 anos poderá ter seu domicílio no País e aqui exercer as suas 
atividades, sem que seja portador de qualquer daqueles documentos. 

Os estrangeiros residentes nas zonas urbanas, ou que nelas exerçam qualquer atividade, são 
obrigados a possuir a carteira modelo 19; e os estrangeiros que residirem ou exerçam as suas 
atividades nas zonas rurais, necessitam possuir a carteira ou certificado modelo 20. 

Também os estrangeiros que entrem no Brasil em caráter temporário são obrigados a fazer o 
seu registro na respectiva circunscrição em que residir, consoante prescrevem o § 1º do artigo 
151 e o § único do artigo 154 do decreto n.º 3.010, de 20 de agosto de 1938. 

Em obediência ao que dispõe o § único do art. 157 desse decreto, são as repartições públicas 
federais, estaduais ou municipais, institutos ou caixas de aposentadoria e pensões e 
congêneres, obrigados a exigir que os estrangeiros provem a entrada e permanência regular 
na País. Antes da decisão final dos requerimentos de licenças comerciais, alvarás, carteiras 
profissionais, concessões, favores e análogos. 

O empregador estabelecido em zona urbana ou rural que admitir empregado estrangeiro sem 
a exibição da carteira de identidade de estrangeiro, incorrerá na multa que varia de Cr.$ 
100,00 a Cr.$ 2.000,00, conforme a hipótese que ocorrer. E, o funcionário público que deixar 
de cumprir ou fazer cumprir a exigência da apresentação da carteira de estrangeiro é passível 
de pena de suspensão até 30 dias, dobrada na reincidência, em caso de culpa, e demissão em 
havendo dolo, sem prejuízo da responsabilidade criminal. 

 

A isenção de registro concedida aos estrangeiros maiores de 60 e menores de 18 anos, deve 
prevalecer unicamente com relação aos fins do decreto n.º 406 e seu Regulamento. No 
entretanto, a inscrição dos estrangeiros maiores de 60 anos e menores de 18 anos, é 
formalidade essencial, desde que eles pretendam exercer qualquer atividade ou locomover-se 
no Brasil e ainda por motivo de segurança interna do País. 



Diante do que acima ficou dito e que decorre da legislação sobre a permanência de 
estrangeiros no País e fora de dúvida que devam, obrigatoriamente, as nossas autoridades, 
repartições públicas ou autarquias, exigir a exibição ou apresentação da carteira de 
estrangeiro por todo e qualquer alienígena que tenha que exercer no Brasil qualquer 
atividade, ou tomar parte em qualquer ato ou contrato, ou ainda pleitear, perante elas, 
quaisquer favores ou direitos. 

Neste número, publicaremos a regulamentação da Lei de Aposentadoria e o editar para 
concurso dos ofícios vagos. 


