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Orientações para Obtenção de Vistos
Cada Governo estipula as suas regras para obtenção de vistos temporários ou
permanentes. Para quem deseja obtê-los, o primeiro passo é entrar em contato
com o consulado do país de interesse, que exigirá uma documentação. Em
nossos links, oferecemos acesso direto ao Guia Diplomático, no qual estão os
contatos de todos os consulados e embaixadas acreditadas no Brasil.
Exigências frequentes são: preenchimento de formulários, pagamento de taxas,
fornecimento de fotos 3 x 4, atestado de bons antecedentes, passaporte,
Declaração do Imposto de Renda, entre outros requisitos.
Verifique atentamente a documentação necessária para vistos nos países:

Austrália

Visto de Turista - Formulário 48R
Imposto de Renda completo (cópia)
Três últimos contra-cheques, Pró-Labores ou RPA - Recibo de
Pagamento Autônomo (cópia)
Carta do empregador informando tempo de serviço e período de
férias ou contrato social da empresa
Comprovante de reserva (impresso fornecido pela agência de
turismo ou companhia aérea)
Passaporte válido (passaporte anterior se já houver viajado ao
exterior)
Uma foto recente (6 meses no máximo) 5x7 ou 3x4
Pagamento de taxa
Visto de Negócios - Formulário 456
Carta da empresa no Brasil

Carta convite da Austrália
Comprovante de reserva (impresso fornecido pela agência de
turismo ou companhia aérea)
Passaporte
Pagamento de taxa
Em alguns casos, os itens abaixo podem ser solicitados:
Candidato ao visto que tiver família ou amigos na Austrália deverá
apresentar carta convite dos mesmos se responsabilizando por
sua estada e retorno ao Brasil
Escritura de propriedade que o candidato possui
Informações sobre o nível socioeconômico da família do candidato

Observações
1. É necessário atestado médico e seguro médico internacional pela
duração da viagem para pessoas acima de 70 anos inclusive.
2. É necessária a apresentação do certificado de vacina de febre
amarela para entrada na Austrália.

Maiores informações:
Fone: (11) 3171-2851
Site: http://www.brazil.embassy.gov.au

Canadá

Documentação exigida:
Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente
principal. Um formulário apenas deverá ser preenchido por casal,
incluindo filhos dependentes menores de 19 anos
Passaporte atual assinado, e caso haja, passaporte anterior que
comprove viagens ao exterior
Uma fotografia recente (menos de seis meses) tamanhos 3x4 ou

5x7
Documentos que comprovem recursos financeiros e vínculos com
o Brasil
Pagamento de taxa
Entregar somente fotocópias, documentos originais não serão
devolvidos.
Obrigatório: Última Declaração de Imposto de Renda juntamente com
o recibo de entrega.
Opcional: Três últimos holerites (contra-cheques) e/ou pró-labore e/ou
escrituras e/ou contrato social e/ou carta do empregador confirmando
férias ou licença e/ou extratos bancários.
Para cursos de inglês ou francês (até 12 semanas): Trazer carta
de aceitação do curso. Acima de 12 semanas preencher formulário
para autorização de estudos.
Documentação adicional para casos de:

Viagens de negócios: Carta da empresa mencionando o propósito
da viagem e quem custeará as despesas
Visto de trânsito: Cópia do impresso da reserva aérea ou da
passagem e visto do país de destino. Isento de taxa de
processamento (período máximo de 48 horas)
Estrangeiro residente no Brasil: Registro Nacional de Estrangeiro
(RNE) original e fotocópia
Maiores informações:
Fone: (11) 5509-4321
Site: http://www.dfait-maeci.gc.ca/spaulo

China

Documentação exigida:
Uma foto 3x4

Passaporte
Datas de entrada e saída do país (passagens)
Reserva do hotel
Formulário preenchido e assinado
Pagamento de taxa
Prazo: 5 dias
Maiores informações:
Fone: (11) 3082-9877
Site: http://br.china-embassy.org/por/

Estados Unidos

Para obtenção de visto para os EUA é necessário solicitar um senha
através dos seguintes números:
900-0929 para o Estado de São Paulo
0900-110929 para outros Estados

Comparecer pessoalmente ao Consulado entre 8:00 e 10:00 horas, 2ª,
3ª, 5ª ou 6ª feira. SOMENTE O REQUERENTE poderá solicitar o visto
PESSOALMENTE à Rua Padre João Manuel, 933 – Cerqueira César, São
Paulo, podendo ser feito também através de um estabelecimento de
turismo.
Documentos exigidos para visto:
Passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses com página
em branco para o visto
Formulário OF-156 COMPLETAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO,
fornecido pelo Consulado
Uma foto RECENTE (6 MESES no máximo) 5x7, grampeada no
formulário
Recibo de pagamento da taxa no Citibank
Cópia da Declaração de Imposto de Renda + recibo original
3 últimos contracheques ou Pró-Labore/Contrato social

Carteira de trabalho
Documentos sugeridos:
Passaporte anterior com o último visto
Imposto de Renda de PESSOA FÍSICA COM RECIBO ORIGINAL
Carteira Profissional ATUALIZADA
3 últimos holerites
Documentos adicionais:

Passaporte com visto válido dos pais, quando solicitar visto para
os filhos
Passaporte com visto válido do cônjuge, quando solicitar visto
para esposo(a)
Convite de casamento, prova do cartório e documentos dos
noivos, além dos responsáveis
COMERCIANTES/ EMPRESÁRIOS: Contrato Social com data de
abertura ou contratação na firma
QUANDO A EMPRESA SE RESPONSABILIZA: Todos os documentos
do item 01 (um) e também uma carta explicando destino,
propósito, duração e quem fornecerá suporte financeiro da
viagem, incluindo passagem e estadia
APOSENTADOS: Carnet do INSS, holerite de aposentadoria e
Imposto de Renda (se declarar)
DEPENDENTES: Última mensalidade ou matrícula (a partir de 17
anos) e prova de renda dos pais
ESTUDO NOS EUA: Formulário I-20 ou IAP-66 (fornecido pela
escola), prova de rendimentos para custear os estudos
Todos os documentos deverão ser originais e serão devolvidos junto
com o passaporte.
Pessoas com visto válido em passaporte vencido deverão viajar com os
dois passaportes. Para transferir visto válido, apresentar os mesmos
documentos.
Não haverá transferência de visto durante os meses de janeiro, maio,
junho, julho, novembro e dezembro.
Os vistos para atividades específicas devem ser acompanhados de

documentação adicional.
Maiores informações:
Fone: (11) 5186-7000
Site: http://www.embaixada-americana.org.br/

Japão

Documentação exigida:
Passaporte;
Formulário assinado;
Uma foto 5x7 recente;
Extrato bancário recente;
Comprovante de residência – Título de eleitor + comprovante da
última votação ou conta de luz ou telefone;
Roteiro completo da viagem;
Reserva do hotel;
Pagamento de taxa.
Maiores informações:
Fone: (41) 3322-4919
Site: http://www.br.emb-japan.go.jp

México

Visto turismo:
Passaporte com validade mínima de 6 meses
Formulário assinado
Uma foto 3x4 recente
Cópia completa da Declaração de Imposto de Renda
Comprovante de residência

Impresso da reserva ou fotocópia da passagem (ida e volta +
reserva do hotel) ou original de carta da agência comprovando
pacote)
Fotocópia do cartão de crédito internacional
Últimos três holerites
Pagamento de taxa
Visto negócios:

Duas fotos 3x4
Carta da empresa com os dados da empresa a ser visitada
Comprovante de residência
Pagamento de taxa
Maiores informações:
Fone: (11) 3081-4144
Site: http://portal.sre.gob.mx/brasil/

Nova Zelândia

Documentação exigida:
Passaporte
Uma foto 3x4
Formulário preenchido
Não há taxa
Maiores informações:
Fone: (11) 3148-0616
Site: http://www.novazelandia.org.br

Polônia

Documentação exigida:
Duas fotos 3x4 recentes
Passaporte com validade mínima de um ano
Para permanência de brasileiros na Polônia ou de poloneses no
Brasil de no máximo 90 dias, não é necessário visto
Formulário preenchido (com letra de fôrma e sem rasuras) em
todos os itens, assinado e datado (a data é ao lado da assinatura)
Pagamento de taxa consular
A decisão sobre a emissão do visto será tomada dentro de quinze dias
úteis após a entrada.
Maiores informações:
Fone: (41) 3019-4662
Site: http://www.polonia.org.br

