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DIPu_06 - CONDIÇÃO DOS ESTRANGEIROS 

 

Lei 6.815 de 19/08/1980 e Decreto 86.715 de 10/12/1981) 

 

 

1. ENTRADA DE ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO NACIONAL 

 

A entrada de estrangeiro no Brasil é feita mediante a concessão de visto (Art. 4º), 

no passaporte, que pode ser por uma das seguintes formas: 

 

I   - de trânsito V   - de cortesia 

II  - de turista  VI  - oficial 

III – temporário VII - diplomático 

IV – permanente  

 

(Art. 4º da Lei 6.815 de 19/08/1980 e Art. 2º do Decreto 86.715 de 10/12/1981) 

 

 

O VISTO é uma autorização do Governo, através do Consulado ou Embaixada, para 

a entrada e saída de estrangeiros no País, respeitado sempre: a segurança 

nacional, à organização institucional, os interesses políticos, sócio econômicos e 

culturais e ainda à defesa do trabalhador.. 

 

O visto não é um Direito más sim um ato de cortesia e só poderá ser pedido, por 

quem estiver de acordo com as leis do país . 

  

A concessão do visto, a prorrogação ou transformação estarão condicionadas aos 

interesses nacionais.  

 

A entrada será permitida somente nos locais onde houver fiscalização dos órgãos 

competentes do Ministério da Saúde, Justiça e Fazenda.  

 

 

 

I – TRÂNSITO (Art.8º): visto para passar no território brasileiro para chegar ao país 

de destino.  Máximo de 10 dias, improrrogáveis . 

(se for parada rápida em porto ou aeroporto não há necessidade). 

 

 

 

II – TURISTA (Art.9º) : visto concedido ao estrangeiro que vem ao Brasil para visitar 

= prazo 90 dias. Vencido o prazo, deverá ser pedida a prorrogação ou poderá ser 

Deportado 

 

 

O prazo de validade do visto será de até 5 anos (Art.12), proporcionando múltiplas 

entradas no País, dentro do critério de reciprocidade e estas estadas não 

excedentes a 90 dias, podendo ser prorrogadas por igual período, totalizando no 

máximo 180 dias por ano.  
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III - TEMPORÁRIO: Art. 13 da Lei 6.815/80  

 

É o visto concedido a estrangeiro para entrar no Brasil com as seguintes 

finalidades e prazos: 

 

      

I Viagem Cultural 2 anos V Cientista, professor, 

técnico, profissional, etc. 

2 anos 

II Viagem de negócios 90 dias VI Correspondente de 

jornal, revista, rádio, TV, 

agencia notícias. 

4 anos 

III Artistas 90 dias VII Ministro ou membro 

religioso 

1 ano 

IV Estudantes 

 

1 ano    

 

 

Podem ter prorrogação por igual tempo, desde que pedido antes do vencimento. 

 

O visto temporário poderá ser transformado em permanente, com a residência no 

País por dois anos e desde que tenha preenchidos todos os requisitos, que a lei 

determinar. 

 

IV – PERMANENTE (Art.16):   é o visto concedido a quem se dispõe a morar no 

território nacional, para pessoas qualificadas. 

 

 

V - DE CORTESIA (Art.19): é o visto concedido a quem for convidado pelas 

autoridades do nosso governo (pessoas amigas do Brasil, de reconhecido valor). 

 

VI – OFICIAL (Art.19)  é aquele concedido a quem vem ao Brasil em missão oficial 

e a funcionários de órgãos internacionais. 

 

VII – DIPLOMÁTICO (Art.19): é concedido especialmente a autoridades 

estrangeiras junto ao governo brasileiro.  

 

Transformação dos vistos deve ser de acordo com a Lei 6.815 

 

2. NÃO CONCESSÃO DE VISTO  
 

Não será concedido visto aos estrangeiros: 

A- Menor de 18 anos e desacompanhado 

B- Ao considerado nocivo à ordem pública e aos interesses nacionais 

C- Ao anteriormente expulso (salvo se revogada) 

D- Ao condenado ou processado em outro país por crime passível de extradição 

E- Que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde.  . 

 

A posse ou propriedade de bens no Brasil, não confere ao estrangeiro, o direito de 

obter visto de qualquer natureza ou autorização de permanência. (Art. 6º) 
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3. O PASSAPORTE 

 

O brasileiro para sair do Brasil precisa de passaporte, que é um documento onde o 

Governo autoriza a saída para buscar um novo Estado. 

  

Da mesma forma, é exigido daquele que proveniente de outro Estado, pretende 

visitar o Brasil, ou ainda aqui vir morar. Para entrar no nosso território, o estrangeiro 

precisa ter o Visto que é uma autorização do Governo, colocado em seu passaporte.   

 

É um documento de natureza policial entregue pela autoridade policial a um 

portador que garante livre passagem de um lugar para outro. 

 

É usado desde a idade média onde as autoridades eclesiásticas entregavam aos 

peregrinos e hoje é um documento de identidade, sendo um título de nacionalidade 

do estado que o expede. 

 

Para os estrangeiros de países limítrofes, domiciliado em cidade contígua ao 

território nacional, pode ser permitida a entrada nos municípios fronteiriços, desde 

que apresente prova de identidade.  

 

 

 

4. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE VISTO 

 

Para obter o Visto de entrada no Brasil, o estrangeiro deverá apresentar junto a 

Embaixada ou Consulado brasileiro, no seu Estado de origem, os seguintes 

documentos: 

A- Passaporte ou documento equivalente 

B- Certificado internacional de imunização, quando necessário. 

C- Atestado de saúde. 

D- Prova de meios de subsistência 

E- Atestado de antecedentes penais ou documento equivalente. 

 

 

5. PROIBIÇÕES 

 

O estrangeiro não pode permanecer em território brasileiro, se estiver com o seu 

Visto vencido, sob pena de ser deportado. 

 

Mesmo aquele que esteja com o visto de turista, na sua vigência, mas que passe a 

exercer atividade remunerada, poderá ser deportado. 

 

 

6. DA CONDIÇÃO DE ASILADO (Art. 28) 

 

O estrangeiro admitido na condição de asilado político, ficará sujeito aos deveres 

impostos pelo Direito Internacional, a cumprir a legislação vigente no País e não 

poderá ser ausentar sem prévia autorização do Governo brasileiro, sob pena de 

perder a condição de asilado por renúncia ao asilo e impedirá o seu reingresso 

nesta mesma condição. (Lei 6.815) 
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7. DIREITOS E DEVERES DOS ESTRANGEIROS: 

 

Todos os Direitos são assegurados pela Constituição no Art. 5º e as leis 

complementares. ( Art 95 da Lei 6.815 e 111 do Decreto 86.715) 

 

 

 

8. NATURALIZAÇÃO:  Art. 111 da Lei 6.815 e Art. 119 do Decreto 86.715 

 

É um vínculo político e um ato gracioso, pois nenhum país é obrigado a naturalizar 

um estrangeiro, sendo uma faculdade do próprio Poder Executivo. 

 

Prazo para naturalização : residir 15 anos no Brasil, (art. 5°, II, “b”) porém pode ser 

reduzido se : Art. 111 e 113 da Lei 6.815) se tiver filho ou cônjuge brasileiro, ser 

filho de brasileiro 

Ou então o prazo fica reduzido para um ano (Art. 5°, II, “a”) se for de pessoas 

originárias de países de língua portuguesa.  

 

 

 
EYS/  DIPu_06_2013 Condicao dos Estrangeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE COMENTAR EM CLASSE: 

 

- Na antiguidade os vistos eram dados em forma de “SALVO CONDUTO”, 

empregado principalmente no Comercio de produtos e também nas guerras. 

 

- A POSSE DE BENS não implica na obrigação do País conceder VISTO ao 

estrangeiro. 

 

- Problemas de saúde – para entrada e saída as pessoas devem tomar vacinas, 

como por ex. vacina tropical, etc. 

 

- Para viagem na América do Sul é possível utilizando a Carteira de Identidade. 


