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De acordo com as regras consulares, o requerente de visto deve comparecer 

pessoalmente num dos centros de atendimento ao serviço de visto para recolhimento 

de digitais e foto digitalizada e posteriormente num dos Consulados/ Embaixadas para 

entrevista pessoal, conforme as regras em vigor a partir de 30 de Abril de 2012. 
 

REQUERENTES PELA PRIMEIRA VEZ OU QUE NÃO SE ENQUADRAM EM RENOVAÇÃO DEVERÃO 

PASSAR POR 02 ETAPAS NA SOLICITAÇÃO DE VISTO: 

 Etapa 1: Agendar comparecimento pessoal num dos Centros de Atendimento ao Serviço de Visto 

existentes no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Brasília. No dia agendado 

comparecer para recolhimento das digitais e foto digitalizada. 

 

 Etapa 2: Comparecer no Consulado/ Embaixada, para entrevista pessoal, a qual deverá ser 

antecipadamente agendada. 

 

SOLICITANTES DAS SEGUINTES CATEGORIAS NÃO PRECISAM PASSAR POR UMA ENTREVISTA:  

 Solicitantes com 15 anos de idade ou menos; 

 

 Solicitantes com 66 anos de idade ou mais; 

 

 Brasileiros menores de 16 anos que estiverem solicitando um visto de turista (B2) ou de negócios/ 

turismo (B1/B2) não necessitam marcar uma entrevista com o Setor Consular e, geralmente, não 

precisam comparecer à Embaixada/ Consulado para fazer as impressões digitais. No entanto, o 

Setor Consular tem o direito de entrevistar qualquer solicitante caso achar necessário. O solicitante 

ou o seu procurador devem agendar uma entrevista para o Centro de Atendimento ao Solicitante 

de Visto (CASV) para entregar a documentação.  

Se você já teve um pedido de visto recusado anteriormente, você não se qualifica para este Programa.  

  

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA TODOS SOLICITANTES (APRESENTAR NO ATO DA ENTREVISTA 

PESSOAL NO CONSULADO/ EMBAIXADA:  

 Comprovante de agendamento da entrevista (providenciamos para você); 

 Passaporte atual válido; 

 Confirmação de preenchimento online do formulário modelo DS160, com foto digitalizada 

(providenciamos para você); 

 Confirmação de pagamento da taxa consular, realizada eletronicamente (providenciamos para 

você); 

 

 Passaporte válido (do menor com validade mínima de 06 meses); 

 Passaporte anterior caso tenha; 

 01 foto recente sem data, com fundo branco e no tamanho (5x5 ou 5x7 cm) em formato JPG; 
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 Extratos bancários atualizados ref. 03 últimos meses (conta corrente/ conta poupança/ 

investimentos/ fundos) (dos pais); 

 Declaração de Imposto de Renda completa com Recibo de Entrega Original, do último exercício, 

Registro de Imóveis ou Escritura de imóveis (dos pais); 

 Certificado de Registro de Veículo do solicitante ou da família (pai/ esposo(a)); 

 RG ou CPF cópia simples; 

 Carteira funcional (CRM, OAB, CRC, CREA, se possuir) (dos pais). 

 Se Empregado acrescentar: 03 últimos holerites + Carteira de Trabalho original atualizada. Se 

Empregador acrescentar: 03 últimos pró-labore + contrato social (dos pais). 

 Última alteração Contratual + Cartão CNPJ + I.R pessoa jurídica completo. 

 Certidão de Nascimento (original). 

 Certidão de Casamento (original dos pais). 

 Se Proprietário de Imóveis acrescentar: contrato de aluguel + recibo dos 03 últimos meses. 

 

   

VIAGEM A TURISMO 

 Documentação básica acima escrita. 

      

DEVOLUÇÃO DO PASSAPORTE APÓS A ENTREVISTA: 

Após o atendimento consular, no dia agendado, e sendo concedido visto, o requerente deverá receber seu 

passaporte através do serviço de DHL, havendo prestação de serviço na cidade de residência do 

requerente o mesmo será entregue, porém se não houver atendimento da DHL na cidade, o requerente 

devera escolher uma das lojas da DHL mais próxima para a retirada dos documentos. 

O cadastro para a entrega ou retirada dos documentos na DHL devera ser realizado no sistema de 

agendamento, no ato do mesmo. 

OBS: para agendar a entrevista, solicitamos que envie os seguintes documentos por e-mail:  

 Formulário em anexo preenchido; 

 01 foto 5x5 ou 5x7 com fundo branco em formato JPG; 

 Cópia do passaporte (caso tenha visto americano anterior, cópia do visto).  

Assine Sempre conforme o Passaporte. 

 

LINKS: 

 Modelo do Formulário DS 160. 

formulario_DS160.pdf

