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SEJA UM INVESTIDOR NOS EUA E GANHE
UM “GREEN CARD”!
VISTO EB-5 – INVESTIDOR
O visto de investidor EB-5, é um programa do Governo Norte Americano que
possibilita o Green Card às pessoas que aplicarem dinheiro em projetos capazes
de gerar empregos nos EUA, este programa está atraindo cada vez mais um
número crescente de brasileiros de olho na possibilidade de fixar residência na
terra do Tio Sam.
O EB-5, criado em 1990 para estimular investimentos estrangeiros no país, é
uma modalidade de visto para investidor, que assegura o Green Card
permanente a quem injetar dinheiro em redes de negócio nos EUA com
potencial para geração de emprego local.
O momento atual exige seriedade nas aplicações, é hora de expandir os
horizontes! Aplique em um mercado seguro e torne-se um “legal resident” nos
EUA.
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LAW OFFICES OF WITER DESIQUEIRA

CARTILHA PROGRAMA
DE INVESTIMENTOS EB-5
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O que é um Visto EB-5?
O Programa de vistos EB-5 foi criado em 1990 pelo Congresso
Americano para estimular o crescimento econômico dos Estados
Unidos através da criação de empregos e investimentos de capital
estrangeiro.
O visto é concedido para investidores estrangeiros que investirem a
quantia de U$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) a U$ 1.000.000,00
(um milhão de dólares) em determinados projetos participantes do
programa EB-5, valor este que depende de alguns fatores como a
região e a situação econômica do negócio a ser investido.
Os principais requisitos a serem avaliados na aprovação de um visto
EB-5 são: geração mínima de 10 empregos diretos, e legitimidade e
legalidade do capital investido, devendo este ser declarado e lícito
no país de origem.

Como se desenvolve um processo de EB-5?
1. Escolha do projeto: o primeiro passo para se iniciar um
processo de visto EB-5 se dá na escolha do projeto. É importante que
se entenda que não são quaisquer projetos que podem conceder um
visto com sucesso. Em tese, projetos ligados às áreas da saúde,
educação, infraestrutura e comércio são mais seguros de se investir,
pois ainda que indiretamente, são de maior interesse do governo
americano. Mas o que realmente será avaliado é a geração de
empregos na região.
2. Preparo de documentos: após a decisão de qual projeto será
aplicado o investimento, vem a fase de preparação de documentos.
Documentos brasileiros devem ser todos traduzidos por tradutor
juramentado, com exceção de documentos de identificação
(passaporte). Em um primeiro momento os documentos
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requisitados pelo USCIS para se iniciar um processo de EB-5 junto a
um Regional Center são: passaportes e documentos pessoais de
todos os envolvidos, certidão de casamento, impostos de renda dos
últimos 3 anos e extrato bancário atual.
Em um segundo momento, para se dar prosseguimento ao
processo será solicitado documentos de empresas, escrituras de
propriedades, entre outros.
3. Realização do investimento: efetua-se o pagamento do valor
pertinente a um Regional Center. A remessa é feita da conta
bancária do beneficiário diretamente para a conta do Regional
Center.
4. Análise e aprovação da legitimidade do capital investido:
nesta fase será investigada e analisada a procedência do capital
investido, a fim de determinar o caráter lícito, legal e legítimo do
dinheiro. Uma vez aprovada a procedência, libera-se para abertura
do processo de imigração.
5. Protocolo da petição I-526 no USCIS: a petição I-526 é
complexa, uma vez que necessita de informações detalhadas do
projeto e do beneficiário, devendo ser elaborada por um profissional
capacitado.
6. Processamento administrativo: O USCIS é o responsável por
toda a análise e processamento da petição I-526. Hoje o tempo de
processamento se aproxima de 16 meses.
7. Aprovação da petição: USCIS aprova a petição após uma
análise de todos os beneficiários.
8. USCIS transfere o processo para o NVC: processo é
transferido para o NVC para que se inicie o processamento do visto.
Dentro de 3 a 6 meses deverá ser marcada a entrevista no
Consulado.
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9. Entrevista consular: a entrevista é realizada no Rio de Janeiro
por um Agente Consular que fará questionamentos para que possa
avaliar novamente o perfil dos beneficiários.
10. Aprovação do visto: se nenhum imprevisto ocorrer, o visto
EB-5 deverá ser aprovado.

11. Viagem para os EUA: após a aprovação os beneficiários tem
um prazo de 6 meses para entrar nos Estados Unidos, levando
consigo os documentos fornecidos pelo Consulado.
12. Aplicação do I-829 para aquisição do GREEN CARD
PERMANENTE: o greencard até o presente momento é
“condicional”, pois está vinculado diretamente a geração de 10
empregos diretos através do projeto investido. Nos últimos 3 meses
de posse do greencard provisório, é necessário aplicar para uma
petição que remove a natureza provisória deste greencard e que seja
concedido um greencard permanente.

Quais as vantagens de um Visto EB-5?
- Direito ao Greencard para os Cônjuges de filhos menores de 21
anos, e futuramente cidadania.
- Autorização de trabalho em qualquer área de interesse.
- Acesso à educação e saúde pública com os mesmos benefícios
financeiros de um cidadão americano.
- Morar e trabalhar em qualquer lugar dos Estados Unidos,
independentemente de onde se localiza o projeto investido.
- Entrar e sair dos Estados Unidos com liberdade, desde que
cumpram o tempo de residência obrigatória.
- Em geral, todos os direitos de um cidadão americano, exceto o
direito ao voto.
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FLUXOGRAMA DO “EB5” VISA

1PREENCHER A
APLICAÇÃO
2 - Revisão de documentos
pelo advogado

2.1 - Cobrança da Taxa
de Administração

3 - Determinar a
legitimidade dos fundos
4 - Submeter a Aplicação I-526

4.1 - Recursos investidos

5 - Obter aprovação do I-526 (até 16
meses)
6 - Transferência do processo para o
NVC para emissão do visto
7 - Entrevista no Consulado
8 - Receber status de residente
permanente condicional (6-8 meses)
9 - Submeter Formulário I-829 (após 21
meses de residência)
10 - Alteração do status para residência
permanente(normalmente no prazo de 09
meses)

10.1 - Retorno do Capital investido

9

10

1. PROFISSIONAIS DO LAW OFFICES OF WITER DESIQUEIRA

WITER DE SIQUEIRA

PRACTICE AREAS






Estabelecimento e Internacionalização de Franquias nos EUA;
Vistos de Imigrantes e Não-Imigrantes;
Internacionalização de Empresas Brasileiras nos EUA;
Internacionalização de Empresas Americanas no Brasil;
Pedidos de Waiver (Perdão);



Full Service Advocacia.

DESCRIPTION
Doutorado pela University of Southern Califórnia – USA. Especializado em
Direito Corporativo Internacional, com extensa atuação em procedimentos
internacionais em acordos de cooperação. Advogou e ocupou cargos em
seguradoras e financeiras norte americanas, tais como a CNA Insurance Co.
(Glandale-CA), AIG Insurance Co (Los Angeles-CA), American Home Loans
(Riverside – CA), dentre outras. Membro da experiente equipe de advogados do
renomado escritório MALMQUIST FIELDS & CAMASTRA, tendo como mestre
, o PhD. , Ralph Malmquist e CEO deste escritório. Por 10 anos a frente do
escritório que leva seu nome.
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MARA PESSONI

PRACTICE AREAS







Estabelecimento e Internacionalização de Franquias nos EUA;
Vistos de Imigrantes e Não-Imigrantes;
Internacionalização de Empresas Brasileiras nos EUA;
Internacionalização de Empresas Americanas no Brasil;
Pedidos de Waiver (Perdão);
Full Service Advocacia.

DESCRIPTION
Especialista em Comércio Exterior pela Universidade do Paraná. Com
especialização em Comércio Exterior pelo MDIC – Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, REDEAGENTES, RADARONLINE,
ENCOMEX, para estimular, orientar e capacitar a inserção empresarial de
pequeno porte no mercado externo e difundir a cultura exportadora e a
internacionalização de empresas. Por 5 anos a frente na administração do Law
Offices of Witer DeSiqueira, sendo uma das fundadores do mesmo no Brasil.
Dedicando hoje a inserção de Empresas Brasileiras no mercado Norte
Americano.
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2. COMPROMISSO DO LAW OFFICES OF WITER DESIQUEIRA
O LAW OFFICES valoriza muito esta oportunidade de negócios com o cliente,
considerando-a como um de seus potenciais clientes, e pretende incrementar
este relacionamento por meio da prestação de serviços que atendam às
expectativas do grupo:




Desenvolver o trabalho sempre dentro das normas e padrões éticos e dos
princípios de qualidade;
Manter sigilo em relação às informações obtidas e concluídas;
Desenvolver o trabalho dentro dos princípios de redes de negócios e/ou
correspondentes.

A aceitação desta proposta não impede o LAW OFFICES de engajar-se em tipos
semelhantes de pesquisas ou trabalhos de consultoria para outras empresas ou
entidades, desde que mantidas as devidas garantias profissionais e assegurado
que, a qualquer tempo, nenhum dos seguintes tipos de informação tornar-se-á
utilizável por terceiros:




Informações internas confidenciais;
Manter sigilo em relação ás informações obtidas e concluídas;
Recomendações especiais feitas para o cliente como resultado do
trabalho efetuado.

Com mais de 28 anos no mercado EUA/ Goiânia, o LAW OFFICES OF WITER
DeSIQUEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS conta com uma equipe
especializada, multidisciplinar e capacitada para atender às expectativas de
crescimento dos negócios de seus clientes. Mantém visão abrangente do
universo das empresas, facilitando a adoção de soluções integradas e
individualizadas, voltadas para a melhoria dos processos e dos resultados.
Equipe LAW OFFICES OF WITER DESIQUEIRA
Este projeto será desenvolvido em prazo a ser acordado e terá equipe composta
por Tecnóloga em Comércio Exterior; Consultores plenos e com expertise em
International Business, rede de negócios, processos, finanças e Marketing.
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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE VISTO DE INVESTIDOR EB-5

P - No programa de imigração de investidores EB-5, se o investidor tiver mais
de um filho, todos são elegíveis ao Green Card?
R – O investidor pode incluir todos os filhos não casados com até 21 anos de
idade. Se um dos filhos com menos de 21 anos já estiver estudando nos Estados
unidos no momento em que a candidatura é aprovada, ele também será
considerado um imigrante, e seu status será alterado de visto de estudante para
titular de um visto de residente.
P – Como certifico a fonte legal dos meus 500.000 dólares de investimento?
R – Aceitam-se diversas fontes legais: capital ganho de um negócio legítimo,
valorização de investimentos imobiliários, herança, ganhos em loteria, entre
outros. Para mais detalhes, pergunte à empresa consultora de imigração e
advogados de imigração para analisar seu caso e a solução apropriada.
P – Um membro da família pode me oferecer os fundos necessários para eu
poder participar?
R – Sim. Um presente de um membro da família ou outra pessoa pode ser
usado como investimento imigratório após a aplicação dos impostos. Ainda
assim, você deverá fornecer comprovação de que a fonte da doação é legítima.
P – Que tipo de posto de trabalho é reconhecido pelo USCIS?
R – No âmbito do investimento direto individual, o programa requer a criação
de 10 postos de trabalho integral criados diretamente pelo projeto (excluindo-se
os trabalhos indiretos calculados pelo modelo econômico). Trabalho integral
significa 35 horas de trabalho ou mais por semana. Os funcionários devem ser
identificados como trabalhadores americanos qualificados.
Porém, se o projeto partir de um centro regional, aceita-se o cálculo de trabalhos
indiretos induzidos com base em uma metodologia econômica aprovada,
facilitando o cumprimento dos critérios.
Para os projetos de EB-5, é mandatório que um analista independente faça uma
estimativa da criação de postos de trabalho necessários para remover a
condição anexa ao Green Card.
P – Quando preciso investir os 500 mil dólares?
R – Assim que o Centro Regional determina que o investidor cumpra os
requisitos básicos de admissibilidade, o investidor é convidado a transferir o
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investimento de 500.000 dólares para o projeto. O valor será mantido como
depósito de garantia até que a candidatura I-526 seja enviada ao USCIS.
P – Quando eu solicito que retirem o status de condicional do meu Green
Card, que condições devem ter sido criadas?
R – Para a remoção da condição, o USCIS baseia sua decisão na comparação
entre a previsão de criação de postos de trabalho do investidor, indicada na
petição I-526, e a criação de postos de trabalho atual no momento do envio da
petição (Petição I-829).
O funcionário da imigração irá avaliar se o investimento de 500.000 dólares foi
realmente investido com indicado no I-526 e contribuiu para a criação de pelo
menos 10 postos de trabalho integral, e se é viável esperar que os postos criados
se mantenham por um período razoável. Se a resposta a essas questões for
positiva, a petição I-829 será aprovada e a condição removida.
P – Que tipo de benefícios e conveniências o Green Card Americano oferece?
Cada um tem sua própria motivação para se estabelecer nos Estados Unos. Ter
um Green Card irá facilitar muito esse plano, e também trará algumas
conveniências. Pessoas com direito permanente de se estabelecer nos Estados
unidos através do programa de imigração de investidores EB-5 recebem a
maioria dos direitos dos cidadãos americanos. O Green Card também dá a você,
seu cônjuge e filhos menores de 21 anos o direito a morar em qualquer parte
dos Estados Unidos e ir e vir livremente.
O titular do Green Card também pode livremente iniciar negócios e dedicar-se a
uma empresa individual ou corporativa nos Estados Unidos. Os residentes
permanentes não precisam mais de visto de trabalho para se dedicarem a um
negócio no país.
Os Estados Unidos é lar das melhores instituições internacionais de educação
básica e pós-graduação do mundo. Como residente dos EUA, os investidores
pagam custos educacionais menores nestas instituições de elite. O custo de vida
nos Estados Unidos é menor do que em muitos outros grandes países
avançados. Bens de consumo, serviços e moradia também são muito mais
baratos do que em muitos países.
Os cidadãos americanos têm muitos direitos e bens sociais, tais como escola
pública, saúde, assistência médica, segurança social, aposentadoria, entre
outros. Como titular permanente do Green Card, você terá os mesmos direitos
básicos.
P – Quando o meu investimento de 500.000 dólares será restituído?
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O investimento continua separado à candidatura ao processo de imigração e
será restituído em seus próprios termos. Em geral, o período é de 05 anos, mas
cada projeto é diferente.
P – Corro o risco de perder todo o dinheiro investido?
Sim. Apesar de todos os projetos passarem pelo crivo de aprovação do Governo
Norte Americano antes de serem colocados no mercado para captação de
investidores, o investimento pode ser de risco, com base nos requisitos do
USCIS, e pode não haver garantia alguma de seu retorno ou do retorno do
investimento.
P – Se o projeto falir eu perco meu Green Card?
Não. Como dissemos acima, o investimento segue separado do processo de
imigração, se seu processo já foi aprovado e você já esta de posse de seu
“Permanent Resident” mesmo que o projeto falir você não perderá seu Green
Card.
P - Quando posso aplicar para a cidadania?
R - Após 05 anos com o Green Card você já pode fazer a aplicação para a
cidadania Americana.
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Law Offices of Witer DeSiqueira
CNI – Consultoria em Negócios Internacionais
www.witeradvogados.com
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