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12. PROCEDIMENTOS DE IMIGRAÇÃO (ENTRADA) 

   O presente tópico destina-se a realizar um “check list” dos 

principais posntos que devem ser observados pelo Atendente de Migração 

quando da realização dos procedimentos de entrada. 

 

   Desde logo, deixamos certos que não há uma regra rígida a 

ser cumprida quanto aos aspectos que serão adiante relacionados. Contudo, 

apresentamos uma breve sequencia de passos que obrigatoriamente devem ser 

observados, pois são elementares a qualquer atendimento. 

 

   Adotamos abaixo uma lista de sugestões e que adotamos, em 

razão da experiência profissional que adquirimos, quando realizamos um 

atendimento de entrada. 

 

   PASSOS PARA UM BOM ATENDIMENTO DE ENTRADA: 

1. Verifique se a chancela está com tinta suficiente para uma boa impressão, 

bem como se a data do atendimento, codigo do ponto de migração e tipo 

de movimento estão corretamente posicionados; 

2. Não tenha pressa em concluir o atendimento. Lembre-se: “- ele quer 

agilidade pois acabou de chegar de uma viagem longa, mas é você tem a 

responsabilidade pelo ato que praticar no posto de migração”; 

3. Ao receber o passaporte verifique antes se possui dinheiro de qualquer 

espécie, cartões de crédito, tickets de viagem, canhotos, cartões de 

apresentação ou qualquer outro objeto que não seja necessário ao 

atendimento do passageiro. Se encontrar, entregue imediatamente ao 

passageiro. 

4. Verifique se foi entregue o passaporte e o cartão de Entrada/Saída 

(estrangeiro); 

5. Folhei o passaporte da primeira até a última folha e verifique se consta 

carimbo de AUTUAÇÃO (multa pendente), pois eventualmente poderá ser 
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que um auto de infração gerado por unidade do DPF que não disponha do 

STI/Promasp ainda não se encontre devidamente incorporada ao SINPI; 

6. Verifique se não há rasuras na folha biográfica; 

7. Busque visualizar os principais componentes de segurança, em caso de 

dúvida procure auxílio policial; 

8. Faça um breve cruzamento das informações contidas no codigo MRZ com 

as da ficha biográfica. Em caso de divergência, chame o policial para 

melhor verificar o documento; 

9. Após a leitura dos dados pelo escaner ou recuperação dos mesmos pelo 

sistema manual de digitação, confira-os na tela. Se houver necessidade 

corrija-os, pois esse é o momento adequado; 

10. Verifique se os dados constantes no smart-card conferem com a linha MRZ 

e os dados da folha biográfica; 

11. Identifique e classifique corretamente o passageiro (TURISTA, 

PERMANENTE, TEMPORARIO II, TRIPULANTE AÉREO, etc); 

12. Após confirmar os dados, caso surja um homonimo possivel na lista de 

impedidos (SINPI) certifique-se através da correta individualização se há 

ou não impedimento para o passageiro.  

13. Havendo necessidade de realizar qualquer justificativa faça de forma 

objetiva, com texto claro e completo; (p. Ex. “VALIDADE PRORROGADA”; 

“RECOLHEU MULTA REF AI NUM 1333 123 2000”; “CONFIRMADO 

INGRESSO DO PAX AUSENCIA DE MOVIMENTO ANTERIOR”) 

14. Somente após concluir a inclusão do movimento de entrada, chancele o 

passaporte e o cartão de Entrada/Saída, classificando ambos de acordo 

com a tabela de códigos. 

 

   Em qualquer momento do atendimento, se houver dúvidas 

não realize a operação, suspenda o atendimento e procure auxílio, pois eventual 

lançamento equivocado que não possa ser corrigido causará grandes transtornos. 
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   Abaixo apresentamos algumas telas do STI para fins de 

melhor visualização dos pontos acima comentados. 

Correta identificação do viajante 

 

Verificação de impedimentos (SINPI) 
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Passageiro Autuado – Classificação correta - JUSTIFICATIVA 
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13. PROCEDIMENTOS DE EMIGRAÇÃO (SAÍDA) 

   O presente tópico destina-se a realizar um “check list” dos 

principais posntos que devem ser observados pelo Atendente de Migração 

quando da realização dos procedimentos de saída. 

 

   Os procedimentos de saída são muito semelhantes oas de 

entrada, com algumas peculiaridades e também não há uma regra rígida a ser 

cumprida. Contudo, o Atendente de Migração deve estar atento a algumas 

observações que serão inseridas na sequencia de passos a serem realizados.  

 

   PASSOS PARA UM BOM ATENDIMENTO DE SAIDA: 

1. Verifique se a chancela está com tinta suficiente para uma boa impressão, 

bem como se a data do atendimento, codigo do ponto de migração e tipo 

de movimento estão corretamente posicionados; 

2. Não tenha pressa em concluir o atendimento. Lembre-se: “- ele quer 

agilidade pois está ansioso para fazer compras no free shop ou ainda 

porque está atrasado, mas é você tem a responsabilidade pelo ato que 

praticar no posto de migração, principalmente na saída”; 

3. Ao receber o passaporte verifique antes se possui dinheiro de qualquer 

espécie, cartões de crédito, tickets de viagem, canhotos, cartões de 

apresentação ou qualquer outro objeto que não seja necessário ao 

atendimento do passageiro. Se encontrar, entregue imediatamente ao 

passageiro. 

4. Verifique se foi entregue o passaporte e o cartão de Entrada/Saída 

devidamente Chancelado (só estrangeiro), ou Carteira de Identidade de 

Estrangeiro-CIE (Permanente) ou o Protocolo de requerimento ou 

renovação. Caso o passageiro não apresente elabore o Auto de Infração 

respectivo; 

5. Folhei o passaporte da primeira até a última folha e verifique se consta 

carimbo de NOTIFICAÇÃO a ser cumprida e se o mesmo está cumprindo 
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dentro do prazo ou ainda, se é o caso de Deportação sumária; (só para 

estrangeiros) 

6. No caso de atendimento a menores verifique primeiramente se a 

documentação está de acordo com as exigencias legais; 

7. Havendo maiores e menores, proceda primeiro com os maiores e somente 

depois aos menores; 

8. Verifique se não há rasuras na folha biográfica; 

9. Busque visualizar os principais componentes de segurança, em caso de 

dúvida procure auxílio policial; 

10. Faça um breve cruzamento das informações contidas no codigo MRZ com 

as da ficha biográfica. Em caso de divergência, chame o policial para 

melhor verificar o documento; 

11. Após a leitura dos dados pelo escaner ou recuperação dos mesmos pelo 

sistema manual de digitação, confira-os na tela. Se houver necessidade 

corrija-os, pois esse é o momento adequado; 

12. Verifique se os dados constantes no smart-card conferem com a linha MRZ 

e os dados da folha biográfica; 

13. Identifique e classifique corretamente o passageiro (TURISTA, 

PERMANENTE, TEMPORARIO II, TRIPULANTE AÉREO, etc); 

14. Após confirmar os dados, caso surja um homonimo possivel na lista de 

impedidos (SINPI) certifique-se através da correta individualização se há 

ou não impedimento para o passageiro. 

15. Caso o motivo do impedimento seja a exitência de MANDADO DE 
PRISÃO, mantenha-se em absoluto silencio, suspenda o atendimento e 

chame imediatamente o policial mais próximo para as providencias; 

16. Caso o sistema acuse excesso de prazo verifique primeiramente o 

passaporte e efetue os calculos novamente. Caso confirmado, elabore o 

respectivo Auto de Infração. 

17. Havendo necessidade de realizar qualquer justificativa faça de forma 

objetiva, com texto claro e completo; (p. Ex. “VALIDADE PRORROGADA”; 
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18. Somente após concluir a inclusão do movimento de saída, chancele o 

passaporte e recolha o cartão de Entrada/Saída, classificando o 

documento de viagem de acordo com a tabela de códigos. 

 

   Da mesma forma que orientado no item anterior, em qualquer 

momento do atendimento, se houver dúvidas não realize a operação, suspenda o 

atendimento e procure auxílio, pois eventual lançamento equivocado que não 

possa ser corrigido causará grandes transtornos. 

 

 


