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6. VISTOS CONSULARES 
 
   No presente tópico trataremos dos aspectos relacionados aos 

vistos consulares. 

 

   O fundamento jurídico encontra-se descrito na Lei n.º 

6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e no seu decreto regulamentar. 

 

 6.1. Conceito e finalidade 

   É o documento concedido pelas embaixadas e consulados 

brasileiros no exterior que autoriza a entrada de estrangeiros no território 

nacional. 

 

   Aspectos relevantes: 

● O visto consular configura mera expectativa de direito, a entrada ou estada 

do estrangeiro no Brasil pode ser vedada pela Polícia Imigratória; 

● O visto é individual e sua concessão poderá estender-se a dependentes 

legais; 

● A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o 

direito de obter visto de qualquer natureza, ou autorização de permanência 

no território nacional. 

 

   Principais casos de NAO concessão de visto ao estrangeiro: 

        I - menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do responsável 
legal ou sem a sua autorização expressa; 

        II - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais; 

        III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido 
revogada; 

        IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso, 
passível de extradição segundo a lei brasileira; ou 

        V - que não satisfaça às condições de saúde estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Roberto de Lima Carvalho 



PROCEDIMENTOS MIGRATÓRIOS E DOCUMENTOS DE VIAGEM 3

 

 6.2. Tipos 

   Ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional 

poderá ser concedido algum dos seguintes tipos de visto: 

 

  a) Trânsito 

● Destina-se aos estrangeiros que passarão pelo Brasil quando em viagem 

entre o país de origem e um outro podendo, assim, se ausentar da área de 

trânsito do aeroporto. 

●  Permite estada de até 10 (dez) dias improrrogáveis e uma única entrada. 

 

  b) Turista 

● Destinado à viagem de caráter recreativo ou de visita, sem finalidade 

imigratória.  

● Poderá ser dispensada a exigência de visto,ao turista nacional de país que 

dispense ao brasileiro idêntico tratamento; 

● Estadas de no máximo 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado uma 

única vez, junto ao Departamento de Polícia Federal, antes do seu 

vencimento, desde que não ultrapasse os 180 (cento e oitenta) dias. 

● Sua validade pode ser de até 5 (cinco) anos, dependendo da 

reciprocidade. 

● Trata de um visto intransformável. 

● É vedado o exercício de atividade produtiva remunerada durante o prazo 

de permanencia no territorio nacional. 

● A empresa transportadora deverá verificar, por ocasião do embarque, no 

exterior, a documentação exigida, sendo responsável, no caso de 

irregularidade apurada no momento da entrada, pela saída do estrangeiro, 

sem prejuízo da aplicação de multa. 
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   Abaixo modelo de VITUR 

Visto de turista manuscrito 

 

 

  c) Temporário 

I- viagem cultural ou missão de estudos 

● Destina-se a pesquisadores de determinado assunto, 

conferencistas, dentre outros. 

● Possui a validade de até 2 (dois) anos, prorrogável por igual 

período, caso persistam as condições que deram ensejo à 

concessão do visto. 

 

II - viagem de negócios 

● Destinado aos profissionais que venham ao Brasil para 

negócios, sem a intenção de imigrar.  

● Estadas de até 90 (noventa) dias por ano, podendo ser 

prorrogado, junto ao Departamento de Polícia Federal, antes 

do seu vencimento. 

● A validade pode ser de até 5 (cinco) anos, dependendo da 

reciprocidade.   
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Abaixo modelo de VITEM II 

Visto Temporário II manuscrito 

 

 

III - artistas e desportistas 

●  Destinado a profissionais que vêm ao Brasil para participar 

de eventos afins, sem vínculo empregatício no País.  

● Válido por até 90 (noventa) dias, pode ser prorrogado junto 

ao Departamento de Polícia Federal, antes do seu 

vencimento. 

● A instituição que receberá o estrangeiro deve ter a 

autorização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

IV – Estudante 

● Destinado a estudantes de cursos regulares (ensinos 

fundamental, médio, superior, pós-graduação e outros).  

● É vedada atividade remunerada, sob pena de multa, 

notificação ou ainda deportação. 

● Validade de até 1 (um) ano, prorrogável por igual período 

até o fim do curso. 
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● O pedido de prorrogação deve ser autuado até 30 (trinta) 

dias antes de o prazo expirar na Polícia Federal local ou no 

Protocolo Geral do Ministério da Justiça. 

● O estudante não deve transferir o curso ou instituição 

diversa daquela que deu ensejo ao visto, caso isto ocorra, 

deverá pleitear novo visto junto às autoridades consulares 

brasileiras no exterior. 

 

Abaixo modelo de VITEM IV 

Modelo de Visto Temporário IV manuscrito 

 

 

V – Trabalho 

● Destinado a estrangeiros que venham ao Brasil para exercer suas 

atividades junto à empresas brasileiras. 

● Cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob 

regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro. 

● A autorização de trabalho é de competência do Ministério do 

Trabalho e Emprego necessária para a concessão de vistos 

a trabalhadores estrangeiros.  
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● O visto pode ser concedido com validade de até 2 (dois) 

anos, sendo prorrogável por igual período e ainda podem 

ser transformados em permanentes. 

 

Abaixo modelo de VITEM V 

Modelo de Visto Temporário V manuscrito 

 

 

VI – Jornalista  

●  Destinado à correspondentes de jornais, revistas, rádio, 

televisão ou agência noticiosa estrangeira, cuja remuneração 

provém do exterior e não de empresa brasileira. 

● O visto tem a validade de no máximo 4 (quatro) anos, 

prorrogável por igual período; 

 

VII - missão religiosa 

● Destinado àqueles que viajam com atribuições de ministro 

de confissão religiosa ou membro de instituto de vida 

consagrada e de congregação ou ordem religiosa.  
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● O visto é concedido por até 1 (um) ano prorrogável por igual 

período. 

● Findo este prazo poderá pleitear a  transformação em 

permanente.  

 

  d) Permanente 

● Destinado ao estrangeiro que pretenda fixar-se definitivamente no Brasil. 

● No caso do pedido ser motivado pela condição de investimentos 

necessitam de autorização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego de 

acordo com as regulamentações do Conselho Nacional de Imigração. (vide 

legislação - resoluções). 

●  Nesse caso, todo o processo de permanência é realizado de forma externa 

ao Departamento de Polícia Federal, cabendo-lhe exclusivamente, 

proceder ao registro do permanente após o ingresso no território nacional e 

procedera a emissão da respectiva CIE. 

● Após o primeiro ingresso no território nacional com VIPER, deve ser 

realizado o registro no prazo máximo de 30 (trinta) dias para expedição da 

carteira de identidade de estrangeiro. 

● Enquanto não receber a CIE (Carteira de Identidade de Estrangeiro) 

definitiva o ádvena deverá manter em seu poder o protocolo especial de 

requerimento de permanência (como foto). 

 

Abaixo apresentamos um modelo de VIPER e Protocolo de pedido de 

registro de permanente com foto (Obs.: esse é o mesmo protocolo que deve ser 

apresentado no caso de renovação de pedido de CIE e registro de Temporário IV, 

ou eventual pedido de prorrogação de prazo). 
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VISTO PERMANENTE 

 

Protocolo 

 

 

  e) Cortesia 

● Concedido aos empregados domésticos estrangeiros dos chefes de missão 

e de funcionários diplomáticos e consulares acreditados junto ao governo 

brasileiro;  

● Pode ser concedido  à autoridades estrangeiras em viagem não-oficial ao 

Brasil; 

● Pode ser concedido aos dependentes de portadores de visto oficial ou 

diplomático, maiores de 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e quatro) 

anos na condição de estudantes. 

● Válido por 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período junto ao 

Ministério das Relações Exteriores. 
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  f) Oficial 

● Concedido aos funcionários de organismos internacionais em missão oficial 

● Concedido à funcionários de embaixadas e consulados que não possuam 

status de diplomata, bem como aos seus cônjuges e filhos menores de 21 

anos.  

● Possui validade de até 2 (dois) ou o período da missão, atendendo o 

princípio da reciprocidade. 

 

  g) Diplomático 

● Destina-se aos diplomatas e funcionários com status diplomático e aos 

chefes de escritórios de organismos internacionais, bem como aos seus 

cônjuges e filhos menores de 21 anos. 

. 

   A título de ilustração apresentamos uma sequencia de vistos 

de outros países que foram obtidos diretamente de passaportes de passageiros 

orirundos do exterior. Eles tem apenas caráter educativo e não são exigidos para 

ingresso no Brasil, exceto o dos Estados Unidos da america. 

 

Visto AMERICANO 
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Visto do EGITO 

 

Visto do CANADÁ 

 

Visto da BÉLGICA 
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Visto da CHINA 

 

Visto da REPUBLICA DO UZBEQUISTÃO 

 

Visto da REPUBLICA DE CABO VERDE 
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