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UMA ANÁLISE LEGISLATIVA COMPARADA DAS LEIS PARA ESTRANGEIROS ENTRE 
BRASIL E JAPÃO: O CASO DOS DEKASSEGUIS. Thaís Tanaka, Mauro Bittencourt dos Santos 
(orient.) (UNIVALI). 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as leis para imigrantes brasileiras e japonesas, por meio do método 
comparativo, usando principalmente as leis 6.815/80 “Estatuto do Estrangeiro” do Brasil e a 319/51 “Lei de 
imigração e refugiados” do Japão. A escolha pelo Japão se faz óbvia, devido ao movimento migratório dos 
brasileiros para o país, o movimento dekassegui.A titulo ilustrativo será efetuada uma breve retrospectiva histórica 
da chegada dos imigrantes japoneses ao Brasil, para que se possa compreender o movimento imigratório posterior.Já 
a imigração que teve inicio nos anos 80, que foi a dos descendentes de nippo-brasileiros que “embarcaram” para o 
Japão buscando maiores ganhos financeiros, aconteceu basicamente da mesma forma do que a de seus antepassados 
como será passado no presente trabalho, esta nova empreitada dos nippo brasileiros, fez com que hoje eles ocupem o 
terceiro maior grupo de estrangeiros no Japão, superados apenas pelos os chineses e coreanos. Se conhecer a 
legislação vigente em seu próprio país já constitui um desafio, imagine conhecer a legislação de outro país, e em 
especial as leis de imigração?Este é o principal objetivo deste trabalho, analisar e divulgar as principais leis 
Japonesas para estrangeiros, e compará-las com as brasileiras, para que a interpretação seja clara e “didática”. 
Também se pretende citar as políticas públicas para integração dos “dekasseguis” no Japão criadas por ambos os 
países, o de origem e o de residência, e ali alas a estas interpretações legislativas, demonstrando seus benefícios para 
a comunidade. Isso se fez necessário após analisar os problemas enfrentados pela comunidade nipo-brasileira no 
Japão, e.g. os problemas relativos à educação de seus filhos, a legislação trabalhista e a compreensão de questões 
básicas. Usou-se no presente trabalho, as constituições de ambos os países, notícias divulgadas e guia para 
interpretação das leis para estrangeiros. 
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