APOSTILA DE VISTOS BRASILEIROS
CONCEITOS:
Migrante - pessoa que se desloque de país ou região geográfica ao território de outro
país ou região geográfica, em que estão incluídos o imigrante, o emigrante e o apátrida;
Imigrante - pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalhe ou resida e se
estabeleça temporária ou definitivamente na República Federativa do Brasil;
Visto- é o documento que dá a seu portador expectativa de ingresso no território
nacional.
TIPOS DE VISTOS:
Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer no território nacional poderá ser
concedido visto:
I - de visita;
II - temporário;
III - diplomático;
IV - oficial; e
V - de cortesia.
OBS:
1. O solicitante poderá possuir mais de um visto válido, desde que os vistos sejam
de tipos diferentes.
2. O visto é individual.
3. Na hipótese de haver mais de uma pessoa registrada no mesmo documento de
viagem, o visto poderá ser concedido ao titular e aos dependentes incluídos no
documento de viagem que pretendam vir à República Federativa do Brasil.
DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VISTO:
Para solicitar o visto, os seguintes documentos deverão ser apresentados à autoridade
consular:
1. Documento de viagem válido, nos termos estabelecidos no art. 4º da lei 9.199 de
2017 (passaporte, laissez-passer, documento equivalente àqueles referidos nos
incisos I e II)
2. Certificado internacional de imunização, quando exigido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa;
3. Comprovante de pagamento de emolumentos consulares, quando aplicável;
4. Formulário de solicitação de visto preenchido em sistema eletrônico
disponibilizado pelo Ministério das Relações Exteriores; e
5. Demais documentos específicos para cada tipo de visto, observado o disposto
neste Decreto e em regulamentos específicos, quando cabível.
OBS:

1. A autoridade consular poderá, a seu critério, solicitar o comparecimento pessoal
do solicitante a um dos locais mencionados no caput do art. 7º da lei 9.199 para
realização de entrevista.
2. Do formulário referido no inciso IV do caput constará declaração, sob as penas
da lei, de que o requerente não se enquadra em nenhuma hipótese de denegação
de visto ou impedimento de ingresso.
DOS PRAZOS E VALIDADE DOS VISTOS:
CONCEITO: O prazo de validade do visto é aquele ao longo do qual o visto poderá ser
utilizado para entrada no País.
PRAZO DO VISTO DE VISITA: O prazo de validade do visto de visita será de um ano,
e, exceto se houver determinação em contrário do Ministério das Relações Exteriores,
permitirá múltiplas entradas no País enquanto o visto estiver válido.
Nas hipóteses em que houver reciprocidade de tratamento, em termos definidos por
comunicação diplomática, o visto de visita poderá ter prazo de validade de até dez anos.
O prazo de validade do visto de visita, quando solicitado e emitido por meio eletrônico,
nos termos estabelecidos no art. 26 da lei 9.199, poderá ser superior a um ano, a critério
do Ministério das Relações Exteriores.
PRAZO DO VISTO TEMPORÁRIO: O visto temporário poderá ser concedido com
prazo de validade de até um ano, e, exceto se houver determinação em contrário do
Ministério das Relações Exteriores, permitirá múltiplas entradas no País enquanto o
visto estiver válido.
VISTO DIPLOMÁTICO: O visto diplomático, oficial e de cortesia terão prazo de
validade de até três anos, e permitirão múltiplas entradas no território nacional, desde
que os seus portadores cumpram os requisitos de registro estabelecidos pelo Ministério
das Relações Exteriores.
PRAZO DE ESTADA DO VISTO DE VISITA: O prazo de estada do visto de visita é
aquele durante o qual o seu portador poderá permanecer no território nacional e começa
a ser contado a partir da data da primeira entrada no País.
O visto de visita terá prazo de estada de até noventa dias, prorrogáveis pela Polícia
Federal por até noventa dias, desde que o prazo de estada máxima no País não
ultrapasse cento e oitenta dias a cada ano migratório, ressalvado o disposto no § 7º do
art. 29 da lei 9.199 de 2017.
A prorrogação do prazo de estada do visto de visita somente poderá ser feita na hipótese
de nacionais de países que assegurem reciprocidade de tratamento aos nacionais
brasileiros.
PRAZO DE ESTADA PARA VISTO TEMPORÁRIO, DIPLOMÁTICO, OFICIAIS E
DE CORTESIA: O prazo inicial de estada dos portadores de vistos temporários,
diplomáticos, oficiais e de cortesia será igual ao seu prazo de validade.

DOCUMENTOS PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO VISTO DE VISITA:
A solicitação de renovação do prazo do visto de visita deverá ser realizada antes de
expirado o prazo de estada original, hipótese em que deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
1. Documento de viagem válido;
2. Comprovante de recolhimento da taxa; e
3. Formulário de solicitação de renovação do prazo disponibilizado pela Polícia
Federal.
DA OBTENÇÃO DE VISTO POR MEIO ELETRÔNICO:
O visto poderá ser solicitado e emitido por meio eletrônico, dispensada a aposição da
etiqueta consular correspondente no documento de viagem do requerente, conforme
definido em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, do qual constarão as
nacionalidades, os prazos e as condições aplicáveis para a sua concessão.
Para a obtenção de visto por meio eletrônico, o solicitante deverá:
1. Preencher e enviar formulário disponível em sítio eletrônico indicado pelo
Ministério das Relações Exteriores;
2. Apresentar, por meio eletrônico, os documentos requeridos em ato do Ministro
de Estado das Relações Exteriores; e
3. Pagar os emolumentos e as taxas cobrados para o processamento do pedido de
visto.
OBS: A autoridade consular brasileira poderá solicitar a apresentação dos originais dos
documentos requeridos para dirimir dúvidas e solicitar documentos adicionais para a
instrução do pedido feito por meio eletrônico.
A autoridade consular poderá, a seu critério, requerer o comparecimento pessoal do
solicitante a um dos locais mencionados no caput do art. 7º para realização de
entrevista.
DAS POSSIBILIDADES DE NEGAÇÃO DE VISTO
O visto não será concedido:
1. A quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado, definidos em
regulamentos específicos, quando cabível;
2. A quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de ingresso no
País;

3. A menor de dezoito anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por
escrito dos responsáveis legais ou de autoridade competente; e
4. A quem, no momento de solicitação do visto, comportar-se de forma agressiva,
insultuosa ou desrespeitosa para com os agentes do serviço consular brasileiro.

OBS: A não concessão de visto não impede a apresentação de nova solicitação, desde
que cumpridos os requisitos para o tipo de visto pleiteado.
O visto poderá ser denegado à pessoa:
1. Anteriormente expulsa do País, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
2. Nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de
1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002,
condenada ou respondendo a processo por:
a. Ato de terrorismo ou crime de genocídio;
b. Crime contra a humanidade;
c. Crime de guerra; ou
d. Crime de agressão;
3. Condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível
de extradição segundo a lei brasileira;
4. Que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por
compromisso assumido pelo País perante organismo internacional; e
5. Que tenha praticado ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na
Constituição.
OBS: A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedida de ingressar no País
enquanto as condições que ensejaram a denegação perdurarem.
VISTO DE VISITA:
O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que venha ao País para estada de
curta duração, sem intenção de estabelecer residência, para fins de turismo, negócios,
trânsito, realização de atividades artísticas ou desportivas ou em situações excepcionais,
por interesse nacional.
OBS:
1. É vedado ao beneficiário de visto de visita exercer atividade remunerada no
País.
2. Para os fins do disposto neste artigo, as atividades relativas a turismo
compreendem a realização de atividades de caráter turístico, informativo,
cultural, educacional ou recreativo, além de visitas familiares, participação em
conferências, seminários, congressos ou reuniões, realização de serviço
voluntário ou de atividade de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, desde que
observado o disposto no item 1 e que a atividade realizada não tenha prazo
superior àquele previsto no art. 20 (90 dias, prorrogáveis por mais 90 na PF).
3. Para os fins do disposto neste artigo, as atividades relativas a negócios
compreendem a participação em reuniões, feiras e eventos empresariais, a
cobertura jornalística ou a realização de filmagem e reportagem, a prospecção de
oportunidades comerciais, a assinatura de contratos, a realização de auditoria ou
consultoria, e a atuação como tripulante de aeronave ou embarcação, desde que
observado o disposto no § 1o e que a atividade realizada não tenha prazo
superior àquele previsto no art. 20.

4. O visto de visita emitido para atividades artísticas e desportivas incluirá,
também, os técnicos em espetáculos de diversões e os demais profissionais que,
em caráter auxiliar, participem da atividade do artista ou do desportista.
5. O visto de visita emitido para atividades artísticas e desportivas não dispensará o
seu portador da obtenção de autorização e do registro junto ao Ministério do
Trabalho (AGORA É PROCESSADO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA) para
realização de atividades artísticas.
6. O Ministério das Relações Exteriores comunicará o Ministério do Trabalho
sobre os vistos de visita emitidos para realização de atividades artísticas ou
desportivas, para realização de auditoria e consultoria, ou para atuação como
marítimo, e informará os subsídios financeiros a serem recebidos pelo visitante.
7. O beneficiário de visto de visita poderá receber pagamento do governo, de
empregador brasileiro ou de entidade privada a título de diária, ajuda de custo,
cachê, pró-labore ou outras despesas com a viagem, além de poder concorrer a
prêmios, inclusive em dinheiro, em competições desportivas ou em concursos
artísticos ou culturais.
DOCUMENTOS ADICIONAIS: Além dos documentos a que se refere o art. 10, caput,
incisos I, II, III e IV, poderão ser exigidos:
1. Comprovante de meio de transporte de entrada e saída do território nacional;
2. Prova de meios de subsistência compatíveis com o prazo e com o objetivo da
viagem pretendida; e
3. Documentação que ateste a natureza das atividades que serão desenvolvidas no
País.
OBS: Documentos adicionais e entrevista presencial dos visitantes poderão ser
solicitados para a confirmação do objetivo da viagem.
O visto de visita poderá ser transformado em autorização de residência ou em visto
diplomático, oficial ou de cortesia, no território nacional, desde que o visitante preencha
os requisitos estabelecidos neste Decreto.
VISTO TEMPORÁRIO
O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao País com o intuito
de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em, no mínimo,
uma das seguintes hipóteses:
O visto temporário tenha como finalidade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;
Tratamento de saúde;
Acolhida humanitária;
Estudo;
Trabalho;
Férias-trabalho;
Prática de atividade religiosa;
Serviço voluntário;
Realização de investimento;

10. Atividades com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural;
11. Reunião familiar; ou
12. Atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado;
13. O imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos; ou
14. O atendimento de interesses da política migratória nacional.
VISTO DE PESQUISA:
O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido
ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de
ensino brasileira, exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior
compatível ou equivalente reconhecimento científico.
OBS:
1. O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica com vínculo
empregatício no País será concedido ao imigrante que comprovar oferta de
trabalho, caracterizada por meio de contrato de trabalho ou de prestação de
serviços celebrado com instituição de pesquisa ou de ensino brasileira.
2. O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica sem vínculo
empregatício no País será concedido ao imigrante detentor de bolsa ou auxílio
em uma das modalidades previstas no caput, quando o prazo de vigência da
bolsa for superior a noventa dias.
3. Enquadra-se na hipótese prevista no § 2o o imigrante que possuir vínculo
institucional exclusivamente no exterior e pretenda realizar atividade de
pesquisa, ensino ou de extensão acadêmica subsidiada por instituição de
pesquisa ou de ensino estrangeira, desde que em parceria com instituição
brasileira.
4. O imigrante que se encontre no País sob o amparo do visto temporário de
pesquisa, de ensino ou de extensão acadêmica, sem vínculo empregatício no
País, por prazo superior a noventa dias, poderá exercer atividade remunerada no
País, desde que relacionada à área de pesquisa, de ensino ou de extensão
acadêmica.
5. A concessão da autorização de residência de que trata o § 6o não implicará a
emissão automática do visto temporário de que trata o caput.
VISTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE:
O visto temporário para tratamento de saúde poderá ser concedido ao imigrante e ao seu
acompanhante, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência
suficientes.
A concessão do visto temporário para tratamento de saúde, sem prejuízo do direito à
saúde dos imigrantes estabelecidos no País, estará condicionada à comprovação de
meios de subsistência suficientes para custear o seu tratamento e a sua manutenção
durante o período em que o tratamento for realizado, por recurso próprio, seguro de

saúde válido no território nacional ou certificado de prestação de serviço de saúde
previsto em tratado de que o País seja parte.
OBS: A autorização de residência com fundamento na hipótese elencada neste artigo
poderá ser concedida inicialmente pelo prazo de até um ano. Podendo ser renovado
enquanto dure o tratamento de saúde.
DA ACOLHIDA HUMANITÁRIA:
A autorização de residência para fins de acolhida humanitária poderá ser concedida ao
apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de:
1.
2.
3.
4.
5.

Instabilidade institucional grave ou iminente;
Conflito armado;
Calamidade de grande proporção;
Desastre ambiental; ou
Violação grave aos direitos humanos ou ao direito internacional humanitário.

OBS: A possibilidade de livre exercício de atividade laboral será reconhecida ao
imigrante a quem se tenha sido concedida a autorização de residência de que trata o
caput, nos termos da legislação vigente.
DO VISTO DE ESTUDANTE:
Autorização de residência para fins de estudo poderá ser concedida ao imigrante que
pretenda frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de estudo ou de
pesquisa.
OBS: A autorização de residência com fundamento na hipótese elencada neste artigo
poderá ser concedida inicialmente pelo prazo de até um ano.
Na hipótese prevista neste artigo, o imigrante poderá requerer a renovação até que o
curso seja concluído, desde que apresente comprovante de matrícula e aproveitamento
escolar, além de meios de subsistência, sem prejuízo de outros documentos exigidos
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O exercício de atividade remunerada será permitido ao imigrante a quem se tenha sido
concedida a autorização de residência de que trata o caput, desde que compatível com a
carga horária do estudo, nos termos da legislação vigente.
VISTO DE TRABALHO:
Observar as resoluções normativas que estão disponíveis no site:
http://trabalho.gov.br/mais-informacoes/cni/nova-legislacao (o site serve apenas
para saber quais as resoluções normativas e o assunto que elas tratam. Não da para fazer
o download das resoluções e formulários no site).
A autorização de residência para fins de trabalho poderá ser concedida ao imigrante que
exerça atividade laboral, com ou sem vínculo empregatício no País.

A autorização de residência para trabalho com vínculo empregatício será concedida por
meio da comprovação de oferta de trabalho no País, observado o seguinte:
1. A oferta de trabalho é caracterizada por meio de contrato individual de trabalho
ou de contrato de prestação de serviços; e
2. Os marítimos imigrantes a bordo de embarcação de bandeira brasileira deverão
possuir contrato individual de trabalho no País.
A autorização de residência para trabalho sem vínculo empregatício será concedida por
meio da comprovação de oferta de trabalho no País, quando se tratar das seguintes
atividades:
1.
2.
3.
4.

Prestação de serviço ou auxílio técnico ao Governo brasileiro;
Prestação de serviço em razão de acordo de cooperação internacional;
Prestação de serviço de assistência técnica ou transferência de tecnologia;
Representação, no País, de instituição financeira ou assemelhada sediada no
exterior;
5. Representação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos;
6. Recebimento de treinamento profissional junto a subsidiária, filial ou matriz
brasileira;
7. Atuação como marítimo:
a. A bordo de embarcação estrangeira em viagem de longo curso ou em cruzeiros
marítimos ou fluviais pela costa brasileira e a permanência for por prazo
superior a cento e oitenta dias a cada ano migratório; e (Incluído pelo Decreto nº
9.500, de 2018)
b. A bordo de outras embarcações ou plataformas não mencionadas na alínea “a” e
a permanência for por prazo superior a noventa dias a cada ano migratório;
8. Realização de estágio profissional ou intercâmbio profissional;
9. Exercício de cargo, função ou atribuição que exija, em razão da legislação
brasileira, a residência por prazo indeterminado;
10. Realização de atividade como correspondente de jornal, revista, rádio, televisão
ou agência noticiosa estrangeira; e
11. Realização de auditoria ou consultoria com prazo de estada superior a noventa
dias.
VISTO RELIGIOSO:
A autorização de residência para prática de atividades religiosas poderá ser concedida a:
Ministro de confissão religiosa;
Membro de instituto de vida consagrada ou confessional; ou
Membro de ordem religiosa.
O pedido de renovação do prazo de residência ou a sua alteração para prazo
indeterminado, observadas as;
5. Condições estabelecidas neste artigo, será instruído com a comprovação das
práticas de atividades religiosas por aqueles a que refere o caput.
1.
2.
3.
4.

VISTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO:

A autorização de residência para prestação de serviço voluntário junto a entidade de
direito público ou privado sem fins lucrativos, ou a organização vinculada a governo
estrangeiro, poderá ser concedida desde que não haja vínculo empregatício e nem
remuneração de qualquer espécie.
1. O requerimento de autorização de residência para prestação de serviço
voluntário deverá respeitar os requisitos, as condições, os prazos e os
procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho Nacional de Imigração;
2. O pedido de renovação do prazo de residência ou a sua alteração para prazo
indeterminado com fundamento na hipótese prevista neste artigo deverá ser
instruído com a prova da continuidade da prestação de serviço voluntário.

DO VISTO DE INVESTIDOR:
Observar as resoluções normativas que estão disponíveis no site:
http://trabalho.gov.br/mais-informacoes/cni/nova-legislacao (o site serve apenas
para saber quais as resoluções normativas e o assunto que elas tratam. Não da para fazer
o download das resoluções e formulários no site).
A autorização de residência para fins de realização de investimento poderá ser
concedida ao imigrante pessoa física que pretenda realizar ou já realize, com recursos
próprios de origem externa, investimento em pessoa jurídica no País, em projeto com
potencial para geração de empregos ou de renda no País.
Entende-se por investimento em pessoa jurídica no País:
1. Investimento de origem externa em empresa brasileira, conforme
regulamentação do Banco Central do Brasil;
2. Constituição de sociedade simples ou empresária; e
3. Outras hipóteses previstas nas políticas de atração de investimentos externos.
A autorização prevista no caput poderá ser concedida ao imigrante administrador,
gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão, que venha ou esteja no País para
representar sociedade civil ou comercial, grupo ou conglomerado econômico que realize
investimento externo em empresa estabelecida no território nacional, com potencial para
geração de empregos ou de renda no País.
OBS: A concessão de que trata o § 2o ficará condicionada ao exercício da função que
lhe for designada em contrato ou em ata devidamente registrada no órgão competente.
A autorização de residência com fundamento nas hipóteses elencadas neste artigo
poderá ser concedida por prazo indeterminado.
Na hipótese prevista no caput, a perda da autorização de residência poderá ser decretada
em observância ao disposto no inciso I do caput do art. 135, caso o imigrante não tenha
executado o plano de investimento que fundamentou a sua autorização.
DO VISTO DE REUNIÃO FAMILIAR

A autorização de residência para fins de reunião familiar será concedida ao imigrante:
1. Cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, nos termos do
ordenamento jurídico brasileiro;
2. Filho de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência;
3. Que tenha filho brasileiro;
4. Que tenha filho imigrante beneficiário de autorização de residência;
5. Ascendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
6. Descendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário de
autorização de residência;
7. Irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência; ou
8. Que tenha brasileiro sob a sua tutela, curatela ou guarda;
9. A autorização de residência por reunião familiar não será concedida na hipótese
de o chamante ser beneficiário de autorização de residência por reunião familiar
ou de autorização provisória de residência;
10. Na hipótese prevista no inciso VII do caput, a autorização de residência ao irmão
maior de dezoito anos ficará condicionada à comprovação de sua dependência
econômica em relação ao familiar chamante;
11. Quando a autorização de residência do familiar chamante tiver sido concedida
por prazo indeterminado,
12. Autorização de residência do familiar chamado será também concedida por
prazo indeterminado.
13. Quando o requerimento for fundamentado em reunião com imigrante
beneficiado com residência por prazo determinado, a data de vencimento da
autorização de residência do familiar chamado coincidirá com a data de
vencimento da autorização de residência do familiar chamante;
14. A solicitação de autorização de residência para fins de reunião familiar poderá
ocorrer concomitantemente à solicitação de autorização de residência do familiar
chamante;
15. A concessão da autorização de residência para fins de reunião familiar ficará
condicionada à concessão prévia de autorização de residência ao familiar
chamante;
16. O beneficiário da autorização de residência para fins de reunião familiar poderá
exercer qualquer atividade no País, inclusive remunerada, em igualdade de
condições com o nacional brasileiro, nos termos da legislação vigente.
A autorização de residência poderá ser concedida à pessoa beneficiada por tratado
em matéria de residência e livre circulação (Portugal, alguns países da América do
Sul).
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA A QUEM JÁ TENHA TIDO
NACIONALIDADE BRASILEIRA
A autorização de residência poderá ser concedida à pessoa que já tenha possuído a
nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para readquiri-la. O
visto baseado nesta condição poderá ainda ser concedido por prazo indeterminado.
OUTRAS POSSIBILIDADES DE AQUISIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE
RESIDÊNCIA

A autorização de residência poderá ser concedida à pessoa beneficiária de:
1. Proteção ao apátrida;
2. Asilo político; ou
3. Refúgio.
OBS: A autorização de residência do refugiado observará o disposto no art. 28 da Lei
no 9.474, de 1997.
A autorização de residência do refugiado, do asilado político e do apátrida será
concedida por prazo indeterminado.
O solicitante de refúgio, asilo político ou proteção ao apátrida fará jus à autorização
provisória de residência até decisão final quanto ao seu pedido.
A autorização provisória de residência prevista no § 3o será demonstrada por meio de
protocolo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, asilado político
ou apátrida.
O beneficiário da autorização de residência do refugiado, do asilado político e do
apátrida ou da autorização de residência provisória a que se refere o § 3o poderá exercer
qualquer atividade no País, inclusive remunerada, em igualdade de condições com o
nacional brasileiro, nos termos da legislação vigente.
A autorização de residência concedida àquele cuja condição de refugiado, asilado ou
apátrida tiver cessado permanecerá válida pelo prazo de noventa dias (está hipótese não
se aplica a: perda da proteção ao apátrida; revogação do asilo político; e a perda da
condição de refugiado).
A cessação da proteção ao apátrida ou da condição de refugiado ou asilado político não
impedirá a solicitação de nova autorização de residência, observado o disposto no art.
142.
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CRIANÇAS ABANDONADAS
OU DESACOMPANHADAS:
A autorização de residência poderá ser concedida à criança ou ao adolescente nacional
de outro país ou apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se encontre em ponto
de controle migratório nas fronteiras brasileiras ou no território nacional.
A avaliação da solicitação de autorização de residência com fundamento no disposto no
caput e da possibilidade de retorno à convivência familiar deverá considerar o interesse
superior da criança ou do adolescente na tomada de decisão.
O requerimento da autorização de residência prevista neste artigo poderá ser feito pela
Defensoria Pública da União.

O prazo da autorização de residência vigorará até que o imigrante atinja a maioridade,
alcançada aos dezoito anos completos, em observância ao disposto no art. 5o da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Na hipótese de o imigrante atingir a maioridade e tiver interesse em permanecer no País,
ele deverá comparecer a unidade da Polícia Federal no prazo de cento e oitenta dias para
formalizar o pedido de alteração do prazo de residência para indeterminado.
O requerimento de autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo
deverá respeitar os requisitos previstos em ato do Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública, consultados os demais Ministérios interessados.
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDENCIA PARA VITIMAS DE TRÁFICO DE
PESSOAS, VIOLAÇÃO DOS DH, TRABALHO ESCRAVO:
A autorização de residência poderá ser concedida à vítima de:

1. tráfico de pessoas;
2. trabalho escravo; ou
3. violação de direito agravada por sua condição migratória.
OBS:
1. A autorização de residência com fundamento no disposto neste artigo será
concedida por prazo indeterminado.
2. O requerimento previsto neste artigo poderá ser encaminhado diretamente ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo Ministério Público, pela
Defensoria Pública ou pela Auditoria Fiscal do Trabalho, na forma estabelecida
em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e do
Trabalho, consultados os demais Ministérios interessados, o qual disporá sobre
outras autoridades públicas que poderão reconhecer a situação do imigrante
como vítima, nos termos estabelecidos no caput.
3. A autoridade pública que representar pela regularização migratória das vítimas a
que se refere o caput deverá instruir a representação com documentação que
permita identificar e localizar o imigrante.
4. O beneficiário da autorização de residência concedida a vítima a que se refere o
caput deverá apresentar anuência ao requerimento ofertado pela autoridade
pública.
A autorização de residência poderá ser concedida à pessoa que esteja em liberdade
provisória ou em cumprimento de pena no País. (Autorização de residência para
estrangeiros que cometeram crimes e estão cumprindo pena no Brasil)
OBS: Observar o processo administrativo de expulsão ou deportação do país de
competência do Ministério do Estado da Justiça e Segurança Pública.

O prazo de residência para o imigrante em liberdade provisória será de até um ano,
renovável por meio da apresentação de certidão expedida pelo Poder Judiciário que
disponha sobre o andamento do processo.
Na hipótese de imigrante sentenciado, o prazo de residência estará vinculado ao período
da pena a ser cumprido, informado pelo juízo responsável pela execução criminal.
Na instrução do requerimento de autorização de residência com fundamento no disposto
neste artigo, deverá ser apresentada, além dos documentos a que se refere o art. 129,
decisão judicial da concessão da liberdade provisória ou certidão emitida pelo juízo
responsável pela execução criminal do qual conste o período de pena a ser cumprida,
conforme o caso.
Na ausência da apresentação do documento a que se refere o inciso II do caput do art.
129, deverá ser apresentado ofício emitido pelo juízo responsável do qual conste a
qualificação completa do imigrante.
OBS: Artigo importante, consta os documentos gerais para requerimento de autorização
de residência, vide abaixo.
(Art. 129. Para instruir o pedido de autorização de residência, o imigrante deverá
apresentar, sem prejuízo de outros documentos requeridos em ato do Ministro de Estado
competente pelo recebimento da solicitação:
I - requerimento de que conste a identificação, a filiação, a data e o local de nascimento
e a indicação de endereço e demais meios de contato;
II - documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade e a
sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
III - documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por
tradutor público juramentado, exceto se a informação já constar do documento a que se
refere o inciso II;
IV - comprovante de recolhimento das taxas migratórias, quando aplicável;
V - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos; e
VI - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência.
§ 1o Para fins de instrução de pedido de nova autorização de residência ou de
renovação de prazo de autorização de residência, poderá ser apresentado o documento a
que se refere o inciso II do caput ou documento emitido por órgão público brasileiro que
comprove a identidade do imigrante, mesmo que este tenha data de validade expirada.
§ 2o A legalização e a tradução de que tratam o inciso III do caput poderão ser
dispensadas se assim disposto em tratados de que o País seja parte.

§ 3o A tramitação de pedido de autorização de residência ficará condicionada ao
pagamento das multas aplicadas com fundamento no disposto neste Decreto.)
NOVA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA BASEADA EM AUTORIZAÇÃO
ANTERIOR DE REUNIÃO FAMILIAR:
A concessão de nova autorização de residência para imigrante poderá ser fornecida,
atendido o disposto na alínea “h” do inciso II do caput do art. 142 a imigrante que tenha
sido anteriormente beneficiado com autorização de residência, fundamentado em
reunião familiar, satisfeitos os seguintes requisitos:
I - ter residido no País por, no mínimo, quatro anos;
II - comprovar meios de subsistência; e
III - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA CONCEDIDA EM ATENDIMENTO AO
INTERESSE DA POLÍTICA MIGRATÓRIA NACIONAL:
(Estará disposto em ato conjunto do Ministério da Justiça, Exterior, e Trabalho, ou seja,
em RN)
DAS POSSIBILIDADES DE IMPEDIMENTO DE INGRESSO:
Após entrevista individual e mediante ato fundamentado, o ingresso no País poderá ser
impedido à pessoa: (Art. 171, Lei 9.199/17)
I - anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
II - nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de
1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 2002, condenada ou respondendo a
processo por:
a) ato de terrorismo ou crime de genocídio;
b) crime contra a humanidade;
c) crime de guerra; ou
d) crime de agressão;
III - condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de
extradição segundo a lei brasileira;
IV - que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por
compromisso assumido pelo País perante organismo internacional;
V - que apresente documento de viagem que:

a) não seja válido no território nacional;
b) esteja com o prazo de validade vencido; ou
c) esteja com rasura ou indício de falsificação;
VI - que não apresente documento de viagem ou, quando admitido, documento de
identidade;
VII - cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado
para a isenção de visto ou que não possua visto válido, quando exigível;
VIII - que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação
falsa por ocasião da solicitação de visto;
IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na
Constituição; - Ofensa considerada muito grave.
X - a quem tenha sido denegado visto, enquanto permanecerem as condições que
ensejaram a denegação;
XI - que não tenha prazo de estada disponível no ano migratório vigente, na qualidade
de visitante;
XII - que tenha sido beneficiada com medida de transferência de pessoa condenada
aplicada conjuntamente com impedimento de reingresso no território nacional,
observado o disposto no § 2o do art. 103 da Lei no. 13.445, de 2017, desde que ainda
esteja no cumprimento de sua pena;
XIII - que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de emergências
em saúde pública internacional definidas pelo Regulamento Sanitário Internacional; ou
XIV - que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de emergências
em saúde pública de importância nacional definidas pelo Ministério da Saúde.
§ 1o O procedimento de efetivação do impedimento de ingresso será disciplinado em
ato do dirigente máximo da Polícia Federal.
§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV do caput, o fundamento para o
impedimento de ingresso será comunicado à Polícia Federal pelo Ministério da Saúde.
REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO MIGRATÓRIA:
O imigrante que estiver em situação migratória irregular será pessoalmente notificado
para que, no prazo de sessenta dias, contado da data da notificação, regularize a sua
situação migratória ou deixe o País voluntariamente.
A irregularidade migratória poderá ocorrer em razão de: (Art.176, Lei 9.199/17)
I - entrada irregular;

II - estada irregular; ou
III - cancelamento da autorização de residência.
§ 2o Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre a notificação pessoal
por meio eletrônico, a publicação por edital em seu sítio eletrônico e os demais
procedimentos de que trata este Capítulo.
§ 3o As irregularidades verificadas na situação migratória constarão, expressamente, da
notificação de que trata o caput.
§ 4o O prazo estabelecido no caput será prorrogável por até sessenta dias, desde que o
imigrante notificado compareça a unidade da Polícia Federal para justificar a
necessidade da prorrogação e assinar termo de compromisso de que manterá as suas
informações pessoais e relativas ao seu endereço atualizadas.
§ 5o A notificação a que se refere o caput não impedirá a livre circulação no território
nacional, hipótese em que o imigrante deverá informar à Polícia Federal o seu local de
domicílio e as atividades por ele exercidas no País e no exterior.
§ 6o Na hipótese de o imigrante notificado nos termos estabelecidos neste artigo não
regularizar a sua situação migratória e comparecer a ponto de fiscalização para deixar o
País após encerrado o prazo estabelecido no caput, será lavrado termo e registrada a
saída do território nacional como deportação.
§ 7o A notificação será dispensada quando a irregularidade for constatada no momento
da saída do imigrante do território nacional, e será lavrado termo e registrada a saída do
território nacional como deportação, sem prejuízo da aplicação de multa, nos termos
estabelecidos no inciso II do caput do art. 307. (permanecer no território nacional depois
de encerrado o prazo da documentação migratória:
Sanção: multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do País ou não regularize
a situação migratória no prazo estabelecido.)
OBS: VALOR DAS MULTAS:
o valor mínimo individualizável de R$ 100,00 (cem reais);
V - o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para infrações cometidas por pessoa física; e
VI - o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o valor máximo de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) para infrações cometidas por pessoa jurídica, por ato
infracional.
§ 8º O prazo para regularização migratória de que trata o caput será deduzido do prazo
de estada do visto de visita estabelecido no art. 20.

O procedimento administrativo de regularização da situação migratória será instruído
com: a comprovação da notificação do imigrante para regularizar a sua condição
migratória ou deixar voluntariamente o País; e a manifestação do interessado, quando
apresentada.
MEDIDAS DE RETIRADA COMPULSÓRIA:
São medidas de retirada compulsória: a repatriação; a deportação; e a expulsão.
OBS:
1. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de
nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro país
que o aceite, em observância aos tratados de que o País seja parte.
2. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo
quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco
sua vida, sua integridade pessoal ou sua liberdade seja ameaçada por motivo de
etnia, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política.
3. O beneficiário de proteção ao apátrida, refúgio ou asilo político não será
repatriado, deportado ou expulso enquanto houver processo de reconhecimento
de sua condição pendente no País.
4. O procedimento de deportação dependerá de autorização prévia do Poder
Judiciário no caso de migrante em cumprimento de pena ou que responda
criminalmente em liberdade.
5. As medidas de retirada compulsória não serão feitas de forma coletiva. (Cada
caso precisa ser analisado, processado e julgado individualmente)
DA REPATRIAÇÃO:
A repatriação consiste em medida administrativa da devolução ao país de procedência
ou de nacionalidade da pessoa em situação de impedimento de ingresso, identificada no
momento da entrada no território nacional.
DA DEPORTAÇÃO:
A deportação consiste em medida decorrente de procedimento administrativo da qual
resulta a retirada compulsória da pessoa que se encontre em situação migratória
irregular no território nacional.
(Os procedimentos concernentes à deportação observarão os princípios do contraditório,
da ampla defesa e da garantia de recurso com efeito suspensivo.)
Procedimento administrativo para deportação:
O procedimento que poderá levar à deportação será instaurado pela Polícia Federal.

O ato de que trata o caput conterá relato do fato motivador da medida e a sua
fundamentação legal, e determinará:
1. a juntada do comprovante da notificação pessoal do deportando prevista no art.
176;
2. notificação, preferencialmente por meio eletrônico:
a) da repartição consular do país de origem do imigrante;
b) do defensor constituído do deportando, quando houver, para apresentação de
defesa técnica no prazo de dez dias; e
c) da Defensoria Pública da União, na ausência de defensor constituído, para
apresentação de defesa técnica no prazo de vinte dias.
A assistência jurídica providenciará defesa técnica no prazo a que se refere o § 1o, e, se
entender necessário: tradutor ou intérprete; e exames ou estudos.
OBS: A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e
devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação.
DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SE TRATANDO DE
DEPORTAÇÃO:
Caberá recurso com efeito suspensivo da decisão sobre deportação no prazo de dez dias,
contado da data da notificação do deportando.
OBS: Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição não admitida
pela legislação brasileira.
DA EXPULSÃO:
A expulsão consiste em medida administrativa da retirada compulsória do território
nacional instaurada por meio de Inquérito Policial de Expulsão, conjugada com
impedimento de reingresso por prazo determinado do imigrante ou do visitante com
sentença condenatória transitada em julgado pela prática de:
I - nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de
1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 2002:
a) crime de genocídio;
b) crime contra a humanidade;
c) crime de guerra; ou
d) crime de agressão; ou

II - crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a
gravidade e as possibilidades de ressocialização no território nacional.
III - O Ministério da Justiça e Segurança Pública não procederá à expulsão daqueles a
que se refere o art. 192 quando:
1. a medida configurar e tradição não admitida pela lei brasileira
2. o expulsando:
a. ti er filho brasileiro que este a sob a sua guarda ou depend ncia econ mica ou
socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob a sua tutela;
b. ti er c n uge ou companheiro residente no
reconhecido judicial ou legalmente;

aís sem discriminação alguma,

c. ti er ingressado no aís antes de completar os do e anos de idade desde que
resida desde então no aís ou
d. se a pessoa com mais de setenta anos que resida no aís h mais de de anos
considerados a gra idade e o fundamento da e pulsão.
IV - Enquanto o procedimento de expulsão estiver pendente, o expulsando permanecerá
aguardando a sua decisão, sem alteração de sua condição migratória.
V - O procedimento de expulsão será iniciado por meio de Inquérito Policial de
Expulsão.
VI - O Inquérito Policial de Expulsão será instaurado pela Polícia Federal, de ofício ou
por determinação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de requisição
ou de requerimento fundamentado em sentença;
VII - Terá como objetivo produzir relatório final sobre a pertinência ou não da medida
de expulsão, com o levantamento de subsídios para a decisão, realizada pelo Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca:
1. da existência de condição de inexpulsabilidade;
2. da existência de medidas de ressocialização, se houver execução de pena; e
3. da gravidade do ilícito penal cometido.
VIII - A instauração do Inquérito Policial de Expulsão será motivada:
1. na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 192, pelo recebimento, a
qualquer tempo, por via diplomática, de sentença definitiva expedida pelo
Tribunal Penal Internacional; ou
2. na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 192, pela existência de
sentença.
IX - Os procedimentos concernentes à expulsão observarão os princípios do
contraditório e da ampla defesa.

X - O ato de que trata o caput conterá relato do fato motivador da expulsão e a sua
fundamentação legal, e determinará que seja realizada, de imediato, a notificação,
preferencialmente por meio eletrônico:
1. do expulsando;
2. da repartição consular do país de origem do imigrante;
3. do defensor constituído do expulsando, quando houver; e
4. da Defensoria Pública da União.
XI - A expulsão somente ocorrerá após o trânsito em julgado da ação que julgar o
processo de expulsão.
XII - O defensor constituído terá o prazo de dez dias para apresentação de defesa
técnica no procedimento administrativo de expulsão e dez dias para interposição de
pedido de reconsideração, quando for o caso.
XIII - Iniciado o processo de expulsão, o expulsando será notificado da sua instauração,
além da data e do horário fixados para o seu interrogatório.
XIV - Se o expulsando não for encontrado, a Polícia Federal dará publicidade à
instauração do Inquérito Policial de Expulsão em seu sítio eletrônico e tal publicação
será considerada como notificação para todos os atos do referido procedimento.
XV - O expulsando que, regularmente notificado, não se apresentar ao interrogatório
será considerado revel e a sua defesa caberá à Defensoria Pública da União ou, em sua
ausência, a defensor dativo.
DO INQUÉRITO POLICIAL DE EXPULSÃO
O Inquérito Policial de Expulsão será instruído com os seguintes documentos:
I - o ato a que se refere o art. 195, § 1o, e a documentação que fundamentou a sua
edição;
II - a cópia da sentença penal condenatória e a certidão de trânsito em julgado, se
disponíveis;
III - o documento do juízo de execução penal que ateste se o expulsando é beneficiário
de medidas de ressocialização em cumprimento de penas cominadas ou executadas no
território nacional, se já houver execução;
IV - o termo de notificação pessoal do expulsando ou a cópia da notificação publicada
no sítio eletrônico da Polícia Federal;
V - os termos de notificação:
a) do representante consular do país de nacionalidade do expulsando; e

b) do defensor constituído do expulsando ou, em sua ausência, da Defensoria Pública da
União ou de defensor dativo;
VI - o auto de qualificação e interrogatório;
VII - a defesa técnica apresentada
VIII - o termo das diligências realizadas; e
IX - o relatório final.
OBS: O Inquérito Policial de Expulsão poderá ser instruído com outros documentos, a
critério da autoridade que o presidir.
X – o direito à palavra deverá ser dado ao expulsando e ao seu defensor na oitiva de
testemunhas e no interrogatório, anteriormente ao encerramento do Inquérito Policial de
Expulsão.
XI - Publicado o ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública que disponha
sobre a expulsão e o prazo determinado de impedimento para reingresso no território
nacional, o expulsando poderá interpor pedido de reconsideração no prazo de dez dias,
contado da data da sua notificação pessoal.
XII - O prazo de vigência da medida de impedimento definido no ato a que se refere o
art. 203 será contado da data da saída do imigrante expulso do País.
XIII - A saída voluntária do expulsando do País não suspenderá o processo de expulsão.
XIV - Quando verificado que o expulsando com expulsão já decretada tenha
comparecido a ponto de fiscalização para deixar voluntariamente o País, será lavrado
termo e registrada a saída do território nacional como expulsão.
DA NATURALIZAÇÃO:
naturali ação cu a concessão de compet ncia e clusiva do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, poderá ser ordinária, extraordinária, especial ou provisória.
(MAIS
INFORMAÇÕES=http://www.justica.gov.br/seusdireitos/migracoes/nacionalidade-e-naturalizacao)
Retirado do Site:
Os pedidos de Naturalização Ordinária, Extraordinária, Provisória e Transformação
de Naturalização Provisória em Definitiva devem ser apresentados perante a Delegacia
de Polícia Federal mais próxima da residência do interessado.
Os pedidos de Naturalização Especial devem ser apresentados perante a autoridade
consular brasileira no exterior.
Os pedidos de Apatridia devem ser apresentados perante a Delegacia de Polícia Federal
mais próxima da residência do interessado.
Os pedidos de Igualdade para portugueses, Perda ou Reaquisição de nacionalidade
brasileira podem ser protocolados no Ministério da Justiça, de três maneiras:





Por meio do protocolo eletrônico;
Pelo correio para o endereço: Ministério da Justiça – Departamento de Migrações,
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, anexo II, sala T3, Brasília - DF, CEP: 70.064-900;
Pessoalmente no Protocolo-Geral do Ministério da Justiça.

Os pedidos de Certidão Negativa de Naturalização são realizados diretamente por meio
do e-Certidão. A Certidão emitida pela Internet é expedida gratuitamente e sua
autenticidade poderá ser conferida no próprio endereço eletrônico. Qualquer pessoa pode
acessar o site e solicitar uma certidão ou conferir sua autenticidade.

ATENÇÃO! Foi retirada somente a forma de protocolar tais processos, para verificar
todos os detalhes de protocolo do processo é necessário verificar o site.
Os procedimentos abaixo relacionados são previstos na LEI Nº 13.445, DE 24 DE
MAIO DE 2017, regulamentada pelo DECRETO Nº 9.199, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 2017 pela PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 27 DE FEVEREIRO DE
2018, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 11, DE 3 DE MAIO DE 2018, e pela
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 16, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

DA NACIONALIDADE E DA NATURALIZAÇÃO
OBS: As informações a seguir foram retiradas do site informado acima, as partes mais
importantes foram sublinhadas.
Seção I
Da opção pela nacionalidade brasileira
Art. 213. A opção pela nacionalidade é o ato pelo qual o brasileiro nascido no exterior e
que não tenha sido registrado em repartição consular confirma, perante a autoridade
judiciária competente, a sua intenção de manter a nacionalidade brasileira.
§ 1o A opção de nacionalidade não importará a renúncia de outras nacionalidades.
§ 2o A opção de nacionalidade é ato personalíssimo e deverá ocorrer por meio de
procedimento específico, de jurisdição voluntária, perante a Justiça Federal, a qualquer
tempo, após atingida a maioridade civil.
§ 3º A União sempre será ouvida no processo de opção de nacionalidade por meio de
citação dirigida à Advocacia-Geral da União, observado o disposto no art. 721 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

Art. 214. O filho de pai ou de mãe brasileira nascido no exterior e que não tenha sido
registrado em repartição consular poderá, a qualquer tempo, desde que esteja residindo
no País, promover ação de opção de nacionalidade.
Art. 215. O filho de pai ou mãe brasileira nascido no exterior e cujo registro estrangeiro
de nascimento tenha sido transcrito diretamente em cartório competente no País terá a
confirmação da nacionalidade vinculada à opção pela nacionalidade brasileira e pela
residência no território nacional.
§ 1o Depois de atingida a maioridade e até que se faça a opção pela nacionalidade
brasileira, a condição de brasileiro nato ficará suspensa para todos os efeitos.
§ 2o Feita a opção pela nacionalidade brasileira, os efeitos da condição de brasileiro
nato retroagem à data de nascimento do interessado.
Art. 216. A comprovação da opção pela nacionalidade brasileira ocorrerá por meio do
registro da sentença no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, observado o
disposto no art. 29, caput, inciso VII, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Parágrafo único. O órgão de registro deverá informar, periodicamente, os dados
relativos à opção pela nacionalidade brasileira à Polícia Federal.
Art. 217. O registro consular de nascimento deverá ser trasladado em Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais para gerar efeitos plenos no território nacional,
observado o disposto no art. 32 da Lei no 6.015, de 1973.

Seção II
Das condições da naturalização
rt. 21 .
naturali ação cu a concessão
Justiça e Segurança Pública, poderá ser:
I - ordinária;
II - extraordinária;
III - especial;
IV - provisória.
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Art. 219. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre os
documentos e as diligências necessários à comprovação dos requisitos para a solicitação
de cada tipo de naturalização.
Art. 220. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública concederá a
naturalização, desde que satisfeitas as condições objetivas necessárias à naturalização,
consideradas requisito preliminar para o processamento do pedido.
Art. 221. Para fins de contagem dos prazos de residência mencionados nas exigências
para obtenção da naturalização ordinária e extraordinária, serão considerados os
períodos em que o imigrante tenha passado a residir no País por prazo indeterminado.
Parágrafo único. A residência será considerada fixa, para fins da naturalização
provisória prevista no art. 244, a partir do momento em que o imigrante passar a residir
no País por prazo indeterminado.
Art. 222. A avaliação da capacidade do naturalizando de se comunicar em língua
portuguesa será regulamentada por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso III do caput do art. 233 e no inciso II
do caput do art. 241, as condições do naturalizando quanto à capacidade de
comunicação em língua portuguesa considerarão aquelas decorrentes de deficiência, nos
termos da legislação vigente.
Art. 223. O naturalizando poderá requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à
língua portuguesa.
Art. 224. O interessado que desejar ingressar com pedido de naturalização ordinária,
extraordinária, provisória ou de transformação da naturalização provisória em definitiva
deverá apresentar requerimento em unidade da Polícia Federal, dirigido ao Ministério da
Justiça e Segurança Pública.
Parágrafo único. Na hipótese de naturalização especial, a petição poderá ser
apresentada a autoridade consular brasileira, que a remeterá ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Art. 225. As notificações relacionadas com o processo de naturalização serão efetuadas
preferencialmente por meio eletrônico.
Art. 226. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores
tramitarão os pedidos de naturalização por meio de sistema eletrônico integrado. (SEI!)
Art. 227. A Polícia Federal, ao processar o pedido de naturalização:

I - coletará os dados biométricos do naturalizando;
II - juntará as informações sobre os antecedentes criminais do naturalizando; e
III - relatará o requerimento de naturalização; e
IV - poderá apresentar outras informações que instruam a decisão quanto ao pedido de
naturalização.
Parágrafo único. Na hipótese de naturalização especial, a coleta dos dados biométricos
prevista no inciso I do caput será realizada pelo Ministério das Relações Exteriores.
Art. 228. O procedimento de naturalização se encerrará no prazo de cento e oitenta
dias, contado da data do recebimento do pedido.
§ 1o Na hipótese de naturalização especial, a contagem do prazo se iniciará a partir do
recebimento do pedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 2o Caso sejam necessárias diligências para o procedimento de naturalização, o prazo
previsto no caput poderá ser prorrogado por meio de ato do Ministro de Estado da
Justiça e Segurança Pública que fundamente a prorrogação.
Art. 229. O brasileiro que tenha optado pela nacionalidade brasileira ou aquele
naturali ado que tenha cumprido as suas obrigações militares no país de sua
nacionalidade anterior far us ao ertificado de ispensa de Incorporação.
Art. 230. A naturalização produz efeitos após a data da publicação no Diário Oficial da
União do ato de naturalização.
§ 1o Publicado o ato de naturalização no Diário Oficial da União, o Ministério da
Justiça e Segurança Pública comunicará as naturalizações concedidas,
preferencialmente por meio eletrônico:
I - ao Ministério da Defesa;
II - ao Ministério das Relações Exteriores;
III - à Polícia Federal.
§ 2o O registro do ato de concessão da naturalização será realizado, em sistema próprio
do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o nome anterior e, caso exista, o
traduzido ou o adaptado.

Art. 231. No prazo de até um ano após a concessão da naturalização, o naturalizado
maior de dezoito anos e menor de setenta anos deverá comparecer perante a Justiça
Eleitoral para o devido cadastramento.
Parágrafo único. A informação quanto à necessidade de comparecimento ou não
perante a Justiça Eleitoral constará da decisão de naturalização publicada pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública no Diário Oficial da União.
Art. 232. O prazo para apresentação de recurso na hipótese de indeferimento do pedido
de naturalização será de dez dias, contado da data do recebimento da notificação.
§ 1o O recurso deverá ser julgado no prazo de sessenta dias, contado da data da sua
interposição.
§ 2o A manutenção da decisão não impedirá a apresentação de novo pedido de
naturalização, desde que satisfeitas as condições objetivas necessárias à naturalização.
§ 3o Na hipótese de naturalização especial, o prazo estabelecido no caput será contado
da data da notificação do requerente pelo Ministério das Relações Exteriores.

Da naturalização ordinária
Art. 233. No procedimento para a concessão de naturalização ordinária, deverão ser
comprovados:
I - capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - residência no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos;
III - capacidade de se comunicar em língua portuguesa, consideradas as condições do
naturalizando; e
IV - inexistência de condenação penal ou comprovação de reabilitação, nos termos da
legislação vigente.
§ 1o O prazo de residência no território nacional a que se refere o inciso II do caput
deverá ser imediatamente anterior à apresentação do pedido. (Meu entendimento=
Precisará já ter o visto de residência por prazo indeterminado por 4 anos antes de dar
entrada no pedido, os 4 anos tem que ser ininterruptos, ou seja, a partir do momento que
a pessoa perde a condição de residente por prazo indeterminado e necessário começar a
contar o prazo do 0 novamente)

§ 2o Na contagem do prazo previsto no inciso II do caput, as viagens esporádicas do
naturalizando ao exterior cuja soma dos períodos de duração não ultrapassem o período
de doze meses não impedirão o deferimento da naturalização ordinária.
§ 3o A posse ou a propriedade de bens no País não será prova suficiente do requisito
estabelecido no inciso II do caput, hipótese em que deverá ser comprovada a residência
efetiva no País.
§ 4o O Ministério da Justiça e Segurança Pública consultará bancos de dados oficiais
para comprovar o prazo de residência de que trata o inciso II do caput.
Art. 234. O pedido de naturalização ordinária se efetivará por meio da:
I - apresentação da Carteira de Registro Nacional Migratório do naturalizando;
II - compro ação de resid ncia no territ rio nacional pelo pra o mínimo requerido
III - demonstração do naturalizando de que se comunica em língua portuguesa,
consideradas as suas condições;
IV - apresentação de certidões de antecedentes criminais expedidas pelos Estados onde
tenha residido nos últimos quatro anos e, se for o caso, de certidão de reabilitação; e
V - apresentação de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem.
Art. 235. O prazo de residência mínimo estabelecido no inciso II do caput do art. 233
será reduzido para um ano se o naturalizando preencher um dos seguintes requisitos:
I - ter filho brasileiro nato ou naturalizado, ressalvada a naturalização provisória; ou
II - ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de
fato no momento de concessão da naturalização.
Art. 236. O prazo de residência mínimo estabelecido no inciso II do caput do art. 233
será reduzido para dois anos se o naturalizando preencher um dos seguintes requisitos:
I - ter prestado ou poder prestar serviço relevante ao País; ou
II - ser recomendo por sua capacidade profissional, científica ou artística.
Parágrafo único. A avaliação sobre a relevância do serviço prestado ou a ser prestado
ao País e sobre a capacidade profissional, científica ou artística será realizada pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública, que poderá consultar outros órgãos da
administração pública.

rt. 237. Obser ado o disposto no art. 12 caput inciso II alínea “a” da onstituição
para os imigrantes originários de países de língua portuguesa serão exigidas:
I - residência no País por um ano ininterrupto; e
II - idoneidade moral.

Da naturalização extraordinária
Art. 238. A naturalização extraordinária será concedida a pessoa de qualquer
nacionalidade que tenha fixado residência no território nacional há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, ou já reabilitada na forma da legislação vigente,
desde que requeira a nacionalidade brasileira.
§ 1o O prazo de residência no território nacional a que se refere o caput deverá ser
imediatamente anterior à apresentação do pedido.
§ 2o Na contagem do prazo previsto no caput, as viagens esporádicas do naturalizando
ao exterior não impedirão o deferimento da naturalização extraordinária.
§ 3o A posse ou a propriedade de bens no País não será prova suficiente do requisito
estabelecido no caput, hipótese em que deverá ser comprovada a residência efetiva no
País.
§ 4o O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá consultar bancos de dados
oficiais para comprovar o prazo de residência no País previsto no caput.
Art. 239. O pedido de naturalização extraordinária se efetivará por meio da
apresentação:
I - da Carteira de Registro Nacional Migratório do naturalizando;
II - de certidões de antecedentes criminais expedidas pelos Estados onde tenha residido
nos últimos quatro anos e, se for o caso, de certidão de reabilitação; e
III - de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem.

Da naturalização especial
Art. 240. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se enquadre
em uma das seguintes hipóteses:
I - ser cônjuge ou companheiro, há mais de cinco anos, de integrante do Serviço
Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior;
ou
II - ser ou ter sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do País
por mais de dez anos ininterruptos.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput, considera-se pessoa a serviço do Estado
brasileiro aquela cujo ato de designação ou nomeação tenha sido feito por autoridade
competente e publicado no Diário Oficial da União.
§ 2o Serão computados na contagem do prazo estabelecido no inciso II do caput os
afastamentos do empregado por motivo de:
I - férias;
II - licença-maternidade ou licença-paternidade;
III - saúde; ou
IV - licença, nos termos da legislação trabalhista do país em que esteja instalada a
missão diplomática ou repartição consular, cujo prazo de duração seja inferior a seis
meses.
Art. 241. No procedimento para a concessão da naturalização especial deverão ser
comprovados:
I - capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - capacidade de se comunicar em língua portuguesa, consideradas as condições do
naturalizando; e
III - inexistência de condenação penal ou comprovação de reabilitação, nos termos da
legislação vigente.
Art. 242. O pedido de naturalização especial se efetivará por meio da:

I - apresentação de documento de identidade civil válido do naturalizando;
II - demonstração do naturalizando de que se comunica em língua portuguesa
consideradas as suas condições
III - apresentação de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem e,
se residir em país diferente, também pelo país de residência.
Art. 243. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das
Relações Exteriores disporá sobre os documentos necessários para a comprovação dos
requisitos estabelecidos para a solicitação de naturalização especial.

Da naturalização provisória
Art. 244. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou
adolescente que tenha fixado residência no território nacional antes de completar dez
anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal.
Art. 245. O pedido de naturalização provisória se efetivará por meio da apresentação:
I - da Carteira de Registro Nacional Migratório do naturalizando; e
II - de documento de identificação civil do representante ou do assistente legal da
criança ou do adolescente.
Art. 246. A naturalização provisória será convertida em definitiva se o naturalizando
expressamente assim o requerer ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no prazo
de dois anos após atingir a maioridade civil.
DA IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE PORTUGUESES E BRASILEIROS:
O procedimento para solicitação de igualdade de direitos entre portugueses e brasileiros
a que se referem a Convenção de Reciprocidade de Tratamento entre Brasileiros e
Portugueses, promulgada pelo Decreto no 70.391, de 12 de abril de 1972, e o Tratado de
Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República
Portuguesa, promulgado pelo Decreto no 3.927, de 19 de setembro de 2001, será
previsto em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
OBS: O requerimento de igualdade de direitos é feito por meio eletrônico, estando os
formulários e documentação necessária disponíveis no site da MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.

Retirado do Site até aqui!
______________________________________________________________________
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:
As infrações administrativas previstas neste Capítulo serão apuradas em procedimento
administrativo próprio, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa e
observadas as disposições da Lei no 13.445, de 2017, deste regulamento, e
subsidiariamente, da Lei no 9.784, de 1999.
O cometimento simultâneo de duas ou mais infrações importará a cumulação das
sanções cabíveis.
Valores das multas: (Já foram citados anteriormente)
1. o valor mínimo individualizável de R$ 100,00 (cem reais);
2. o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o valor máximo de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para infrações cometidas por pessoa física; e
3. o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o valor máximo de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) para infrações cometidas por pessoa jurídica, por ato
infracional.
A fixação do valor mínimo individualizável das multas na hipótese de reincidência
obedecerá aos seguintes critérios:
I - na primeira reincidência, o valor será dobrado;
II - na segunda reincidência, o valor será triplicado;
III - na terceira reincidência, o valor será quadruplicado; e
IV - da quarta reincidência em diante, o valor será quintuplicado.
A autuação ocorrida após transcorrido um ano, contado da data da autuação anterior,
será desconsiderada para efeitos de reincidência.
A multa decorrente de infração disciplinada no art. 307 prescreverá no prazo de cinco
anos, contado da data da prática do ato, ou, na hipótese de infração permanente ou
continuada, contado da data em que houver cessado.
Poderão ser considerados como gravidade para a fixação da multa:
I - os fatos e as circunstâncias diretamente relacionadas ao cometimento da infração;

II - a infração tenha sido cometida após o recebimento de esclarecimentos ou comando
direto prestados previamente pela autoridade migratória; e
III - a destruição de barreira ou o obstáculo diretamente relacionado com o cometimento
da infração.
Constitui infração e sujeita o infrator às seguintes sanções: (art. 307, lei 9.199/17)
I - entrar no território nacional sem estar autorizado:
Sanção: deportação, caso não saia do País ou não regularize a situação migratória no
prazo estabelecido;
II - permanecer no território nacional depois de encerrado o prazo da documentação
migratória:
Sanção: multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do País ou não regularize
a situação migratória no prazo estabelecido;
III - deixar de se registrar, no prazo de noventa dias, contado da data do ingresso no
País, quando a identificação civil for obrigatória:
Sanção: multa;
IV - deixar o imigrante de se registrar, para efeito de autorização de residência, no prazo
de trinta dias, quando orientado pelo órgão competente a fazê-lo:
Sanção: multa por dia de atraso;
V - transportar para o País pessoa que esteja sem documentação migratória regular:
Sanção: multa por pessoa transportada;
VI - deixar o transportador de atender a compromisso de manutenção da estada ou de
promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso
condicional no País por não possuir a documentação migratória devida:
Sanção: multa; e
VII - furtar-se ao controle migratório, na entrada ou na saída do território nacional:
Sanção: multa.

As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso, nos
termos deste regulamento e de ato do dirigente máximo da Polícia Federal.
Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de
recurso, assim como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante.
As infrações administrativas com sanção de multa previstas neste Capítulo serão
apuradas em processo administrativo, o qual terá como fundamento o auto de infração
lavrado pela Polícia Federal.
Depois de lavrado o auto de infração, o infrator terá 10 dias para apresentar defesa, por
meio próprio ou de defensor previamente constituído, caso não apresente defesa, será o
mesmo considerado revel. Em caso de decisão desfavorável cabe recurso, que deve ser
apresentado também no prazo de 10 dias à instância imediatamente superior.
A decisão tomada no processo será publicada no sítio eletrônico da PF. Em caso de
condenação o infrator terá o prazo de 30 dias, contados da publicação para o pagamento
da multa.
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